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VANLIG INDIKATION OCH DOS

Ska ordineras i hela tabletter/kapslar. Vid behov av en annan beredningsform 
rekommenderas oral lösning, se andra instruktioner.

Ventrikulär arytmi samt svårbehandlad supraventrikulär arytmi

Ordineras i samråd med barnkardiolog.

Nyfödda:
0,5 - 1 mg/kg x 2 - 3, ev. successiv ökning var 3 - 4:e dag upp till 4 mg/kg x 2

Barn 1 mån - 18 år: 
1 mg/kg x 2, ev successiv ökning var 3 - 4:e dag upp till 4 mg/kg x 2 

Maxdos 
Barn 1 mån - 11 år: 80 mg x 2
Barn 12 - 18 år: 160 mg x 2

Hypokalemi eller hypomagnesi måste korrigeras innan behandling med sotalol inleds, 
annars finns ökad risk för QT-förlängning och torsade de pointes.

Sotalol bör sättas in när patienten är inneliggande med daglig EKG-kontroll. Oftas 
krävs kontinuerlig EKG-övervakning.

ÖVRIG INFORMATION

REFERENS/LÄNK

BNF-C 
http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/

Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes 

Neonatal Formulary 

Pediatric Dosage Handbook 

Tabletter 40, 80 och 160 mg
Kapslar 1, 5 och 10 mg (extempore)

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

ADMINISTRERINGSSÄTT

Tabletterna kan delas för att underlätta nedsväljning, men inte för att ge en mindre dos 
(två lika delar kan inte garanteras).

Oralt

Enteralt i sond: I första hand rekommenderas användning av oral lösning, gäller både 
tabletter och kapslar. Se andra instruktioner.
Tabletten kan slammas upp i 10 mL vatten och ges i sonden.

Det rekommenderas inte att kapslarna öppnas och innehållet slammas upp för att ges i 
sond då kapslarna innehåller majsstärkelse som kan bilda klumpar och täppa igen 
sonden.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING
Sotalol (registrerad produkt)

160 mg, Tablett

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. Gäller alla styrkor. 

Sotalolhydroklorid (extempore - ej lagervara)
5 mg, KAPSLAR

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. Gäller alla styrkor. 
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