
Dicykloverin oralt 2 mg/mL
(ex Dicyclomine, licens) sirap

BARNLÄKEMEDELSINSTRUKTION - 1445.2 - SID 1 (1)

VANLIG INDIKATION OCH DOS
Symtomatisk behandling av mag-tarm problem pga spasm i glattmuskulatur

Barn 6 månader - 2 år : 5 - 10 mg x 3 - 4. Max 40 mg/dygn
Barn 2 - 12 år: 10 mg x 3
Barn 12 - 18 år: 10 - 20 mg x 3

RIMLIG DOS FÖR 2 mg/mL

  50 kg  10 kg   5 kg  1 kg

 5 mg/dos  - 2,5 mL 2,5 mL  -

10 mg/dos  -  -  - 5 mL

REFERENS/LÄNK

ATL Barn 2004 - Extemporeläkemedel i Sverige till Barn 

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

Läkemedelsverket Nyheter, Dicykloverin vid spädbarnskolik – förskrivning ex tempore 
ersätts med licensförskrivning, 2008-05-08
https://lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2008/Dicykloverin-vid-spadbarnskolik--
forskrivning-ex-tempore-ersatts-med-licensforskrivning/

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

Summary of Product Characteristics (SPC) Dicycloverine (Zentiva) 10 mg/5 ml oral 
solution
http://www.medicines.org.uk/emc/medicine/24699
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KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT

Dicycloverin är kontraindicerat till nyfödda och spädbarn under 6 månader pga 
hjärtbiverkningar. 

Förskrivare skall tydligt informera föräldrarna om riskerna vid användning av dicycloverin

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt: Enligt produktmonografin ges dicycloverin 15 min före maten till barn 6 mån - 2 år 
medan det kan ges före eller efter mat till vuxna.

Tidigare produktnamn Merbentyl

Risker vid behandling till barn (speciellt barn med Down´s syndrom) beror på 
biverkningar av dess antimuskarina effekter (exempelvis övergående bradykardi med 
efterföljande takykardi, förstoppning, minskad sekretion, urinretention, pupilldilitation, 
torr mun, torr hud). Uppgifter om apnéattacker hos små barn finns.

Läkemedelsverket anser att användningen bör begränsas till mycket besvärliga fall av 
spädbarnskolik och att noggrann information skall ges till föräldrarna om medlets 
biverkningar.
Denna instruktion har kontraindikation barn under 6 månader och saknar därför 
doseringsangivelser för spädbarnskolik.

ÖVRIG INFORMATION

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING
Dicycloverin (licensprodukt)

2 mg/mL, Sirap

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25 °C 
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