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VANLIG INDIKATION OCH DOS
Symtomatisk korttidsbehandling av rethosta

Bristfällig evidens. Överväg noga om nyttan med behandlingen överstiger risken 
för biverkningar.

Bör primärt ges till natten. Minst 3 tim mellan doserna. 

Dosera efter vikt om barnet väger MINDRE än angivet intervall för barnets ålder.
Dosera efter ålder om barnet väger MER än angivet intervall för barnets ålder. 

Barn 2 år (13 – 15 kg): 2,5 mL vid behov. Max 3 gånger/dygn. 
Barn 3 – 5 år (16 – 20 kg): 5 mL vid behov. Max 3 gånger/dygn. 
Barn 6 – 10 år (21 – 30 kg): 7,5 mL vid behov. Max 3 gånger/dygn. 
Barn 11 – 12 år (31 – 40 kg): 10 mL vid behov. Max 3 gånger/dygn. 
Barn 13 – 18 år (från 41 kg): 20 mL vid behov. Max 3 gånger/dygn. 

Informera vårdnadshavare att dosen bör mätas upp noggrant med lämpligt 
doseringsmått, vikten av att inte överskrida den rekommenderade dosen och att 
läkemedlet inte ska ges till andra i familjen. Välj minsta möjliga förpackning för 
behandlingslängden.

Barn är känsligare än vuxna för etylmorfins CNS-deprimerande effekter. Bör inte 
kombineras med andra CNS-deprimerande läkemedel.

Kontraindicerat till patienter som är kända ultrasnabba metaboliserare avseende CYP2D6.

Etylmorfin rekommenderas inte till barn som kan ha nedsatt andningsfunktion inkl. 
neuromuskulära sjukdomar, allvarliga hjärt- eller andningstillstånd, allvarliga infektioner i 
övre luftvägarna eller lungorna, multipelt trauma eller omfattande kirurgiska ingrepp. 
Dessa faktorer kan förvärra symtomen på morfinintoxikation.

1 mL innehåller 0,82 mg etylmorfinhydroklorid och 2,05 mg efedrinhydroklorid.

ÖVRIG INFORMATION

Kontraindicerat till barn under 2 år på grund av risken för CNS-toxicitet.
Rekommenderas inte till barn med nedsatt andningsfunktion.

ADMINISTRERING

Dosen bör mätas upp med lämpligt doseringsmått, exempelvis dosspruta.

Oralt

Enteralt

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING
Lepheton (registrerad produkt)

 Oral lösning

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. För infektionskänslig patient hållbar 1 mån 
efter öppnande, annars 6 mån. 
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