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VANLIG INDIKATION OCH DOS

Endast för kortvarig behandling. Lägsta effektiva dos ska eftersträvas. 

Behandling bör inledas och övervakas av specialist i barnpsykiatri.

Ångest (bör endast användas i undantagsfall)

Barn 12 - 18 år: 10 mg vid behov, max 30 mg/DYGN

Oro (rekommenderas inte, se Övrig information)

Barn 3 - 5 år: 2,5 - 10 mg/DYGN    
Barn 6 - 12 år: 2,5 - 15 mg/DYGN   

Dygnsdosen bör fördelas på tre doser (morgon, middags- och kvällsdos) där en 
större deldos ges till kvällen.

Sömnrubbning (rekommenderas inte, se Övrig information)

Barn 3 - 5 år: 2,5 - 7,5 mg
Barn 6 - 12 år: 5 - 10 mg 

Dosen ges till natten.

Klåda och allergi (rekommenderas inte, se Övrig information)

Barn 3 - 5 år: 2,5 - 10 mg/DYGN    
barn 6 - 12 år: 2,5 - 15 mg/DYGN   

Dygnsdosen bör fördelas på tre doser (morgon, middags- och kvällsdos) där en 
större deldos ges till kvällen.

Kapsel 2,5 mg och 5 mg (Extempore)
Tablett 5 mg (Theralene, Nedeltran licens)

Till små barn, vid doser under 2,5 mg samt vid sväljsvårigheter rekommenderas orala 
droppar, se annan instruktion.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Kontraindicerat till barn under 3 år

ADMINISTRERING

Oralt: Tablett Theralene 5 mg har brytskåra, men kan endast delas för att underlätta 
nedsväljning, inte för att ge halv dos.

Enteralt: orala droppar rekommenderas, se annan instruktion.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING
Alimemazin (licensprodukt)

 Tablett

Förvaras vid högst 25 °C. 

Alimemazin APL (extempore)
 Kapsel, hård

Förvaras vid högst 25 °C. 
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Bör ej ges till barn under 3 år pga risk för uttalad sederande effekt och 
andningsdepression.

Överdosering kan leda till allvarlig intoxikation. Effekterna potentieras av andra 
centraldämpande substanser samt av alkohol.  Överväg riskerna och förskriv minsta 
möjliga mängd.

Alimemazin kan i undantagsfall användas även vid sedering på intensivvårdsavdelning och 
då förekommer högre doser.

För alimemazin orala droppar finns godkänd indikation klåda och allergier för barn sedan 
lång tid tillbaka. Idag finns dock andra antihistaminer med mindre biverkningar och dessa 
rekomenderas istället för alimemazin.

Fentiaziner och fentiazinliknande preparat som till exempel  alimemazin har problem med 
hang over-effekt med kvarstående sedering, men även andra risker som till exempel 
förlängd QT-tid med risk för ventrikelflimmer vid överdos, samt motoriska och 
centralnervösa biverkningar. Alimemazin saknar indikation för sömnstörningar hos barn 
och rekommenderas inte.

Samtidig behandling med andra neuroleptika bör undvikas. Särskilt aripiprazol där 
plasmakoncentrationen av aripiprazol kan öka med 50 % och behöva dosjusteras.

ÖVRIG INFORMATION
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