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VANLIG INDIKATION OCH DOS

Viktigt att följa kaliumkoncentration och kreatinin, särskilt vid nyinsättning och 
dosökning.

Hypertoni

Barn 6 - 18 år: Startdos 0,7 mg/kg x 1 - 2, max 50 mg/DOS
Max 1,4 mg/kg/DYGN dock max 100 mg/DYGN

Exempel STARTdosering (fast dosering)
Barn 18 kg: 12,5 mg x 1        (1 tablett)
Barn 35 kg: 25 mg x 1           (2 tabletter)
Barn 71 kg: 50 mg x 1           (1 tablett)

Angiotensin II-hämmare, ARB* (t.ex. losartan) är kontraindicerade under graviditet och 
njurskadande på fostret sent i graviditeten. Det finns en ökad risk för njurskada om 
läkemedlet ges till prematurfödda barn.

Att fortsätta RAAS-blockad (renin–angiotensin–aldosteron-system-blockad) är värdefullt 
även vid avancerad njursvikt. Utvärdering av dos/effekt och biverkningar behövs 
kontinuerligt, men regelmässig dossänkning/utsättning vid en viss grad av 
njurfunktionsnedsättning rekommenderas inte.

ÖVRIG INFORMATION

Tabletter 12,5 , 50 och 100 mg (ex Cozaar)

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Vid dehydrering/hypovolemi bör ARB* tillfälligt sättas ut pga risk för förvärrad njursvikt 
och hyperkalemi.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt: 
För att underlätta nedsväljning kan tabletterna krossas och slammas upp i 10 mL vatten 
för omedelbar administrering. Den aktiva substansen har en bitter smak.
Tabletter med styrkan 12,5 mg saknar brytskåra och bör inte delas då dosnoggrannheten 
blir osäker. 
Vissa tabletter med styrkan 50 mg har brytskåra och kan delas i två lika stora delar t.ex. 
Losartan Actavis. Losarstad 50 mg har en krysskåra och kan delas i fyra lika stora delar.

Enteralt i sond: Tabletten kan krossas och slammas upp i 10 mL vatten.

Delmängd bör inte ges då tabletten inte löser sig helt i vätskan. Om delmängd ska ges, 
dela tabletten först och slamma därefter upp dosen i 10 mL vatten. OBS! Risk för osäker 
dosnoggrannhet.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING
Losartan (registrerad produkt)

12,5 mg, Tablett

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur i originalförpackningen. Vissa tillverkare 
anger att tabletten är fuktkänslig och ljuskänslig. Gäller även 50 och 100 mg. 
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REFERENS/LÄNK

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

FASS 
http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0

Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes 

Internetadress Region Skåne - Stöd vid läkemedelshantering

Micromedex 

Pediatric Dosage Handbook 

PubMed PMID Flynn JT et al. Clinical Practice Guideline for Screening and Management of 
High Blood Pressure in Children and Adolescents.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28827377

PubMed PMID Lurbe et al. 2016 European Society of Hypertension guidelines for the 
management of high blood pressure in children and adolescents
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27467768

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

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Barnnefrologisk Förening - Hypertoni hos barn
http://nefro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/
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