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VANLIG INDIKATION OCH DOS

Doserna i mmol nedan är samma som för Kalcium oral lösning. På grund av 
kapslarnas styrka och av praktiska skäl, blir dosen inte exakt när man anger 
motsvarande i antal kapslar eller mg, men den skillnaden är försumbar.

Osteopeniprofylax hos nyfödda med födelsevikt lägre än 1500 gram

Barn som får OBERIKAD bröstmjölk:
Startdos: 0,35 mmol/kg x 2                1 kapsel/kg x 2             (15 mg/kg x 2) 

Underhållsdos: 
Normalintag: 0,56 mmol/kg x 4        1,5 kapslar/kg x 4          (22,5 mg/kg x 4)
Vid behov av högre doser*: Kräver för stor mängd tillskott, påbörja om möjligt 
berikning av bröstmjölk.

Barn som får DELVIS BERIKAD bröstmjölk (se Övrig information):
Startdos: 0,35 mmol/kg x 2               1 kapsel/kg x 2               (15 mg/kg x 2) 

Underhållsdos:
Normalintag: 0,35 mmol/kg x 2      1 kapsel/kg x 2              (15 mg/kg x 2)                 
Vid behov av högre doser*: 
0,56 mmol/kg x 4                               1,5 kapslar/kg x 4         (22,5 mg/kg x 4)

*Med högre doser menas ett dygnsintag av 4,5 - 5 mmol/kg/dygn. Detta kan 
behövas vid konstaterad rakit eller s-fosfat lägre än 1,6 mmol/L.

För majoriteten av barn sker behandlingsavslut när barnet får fullberikad bröstmjölk eller 
prematurformula eller när de inte längre sondmatas. Om diagnostiserad rakit sker 
behandlingsavslut när röntgen normaliserats, dock som längst till 2 månaders korrigerad 
ålder.

ÖVRIG INFORMATION

Kapsel 15 mg = 0,374 mmol (extempore)

Kapseln kan öppnas och innehållet blandas med vätska, se Administrering.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

ADMINISTRERING

Ska ej ges tillsammans med oralt fosfat eller järn pga risk för komplexbildning. 
Tidsintervallet ska vara minst 2 timmar mellan deras intag.

Oralt

Enteralt: 
Kapslarna med laktos som fyllnadsmedel kan öppnas och innehållet blandas med vatten 
eller bröstmjölk. Om kapselinnehållet blandas med bröstmjölk finns en risk att det 
reagerar med det fosfat som finns i bröstmjölken och en fällning kan bildas. Blanda 
därför noga och kontrollera om möjligt att ingen fällning uppstår.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING
Kalcium (extempore)

15 mg, Kapsel, hård

Förvaras i rumstemperatur. 

Versionshantering: http://eped.sll.sjunet.org/eped/instructions/show_instruction_4558.html
ePedID: 4558.1 Giltig fr o m: 2021-11-09 





Kalcium oralt 15 mg
(Extempore) kapsel

BARNLÄKEMEDELSINSTRUKTION - 4558.1 - SID 2 (2)

REFERENS/LÄNK

Internetadress APL, Apotekens Produktion och Laboratorier
http://www.apl.se

Rekommendation  ,(Grade 2C)
http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Svenska Barnläkarföreningen Svenska Neonatalföreningen - Osteopeni
http://neo.barnlakarforeningen.se/riktlinjer-vardprogram/
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