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Hydroxizin oralt 2 mg/mL
(Atarax) oral lösning

Hög risk för biverkningar, se Övrig information

VANLIG INDIKATION OCH DOS
Endast för kortvarig behandling. Lägsta effektiva dos ska eftersträvas.

ADMINISTRERINGSSÄTT
Oralt

Behandling bör inledas och övervakas av specialist i barnpsykiatri.

Enteralt i sond

Ångest och oro (off label)

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING
Hydroxizin (ex Atarax) (registrerad produkt)

Barn 5 - 18 år: 10 - 25 mg x 3

2 mg/mL, Oral lösning

(5 - 12,5 mL)

Maxdos

HÅLLBAR: Förvaras i originalförpackning i rumstemperatur. Ljuskänsligt. Bruten
förpackning: Hållbar 6 månader.

Barn under 40 kg: 2 mg/kg/DYGN
Barn över 40 kg: 100 mg/DYGN
Sömnstörning (off label)

Barn 5 - 11 år: 10 - 25 mg x 1, till kvällen
Barn 12 - 18 år: 25 - 50 mg x 1, till kvällen

(5 - 12,5 mL)
(12,5 - 25 mL)

Maxdos
Barn under 40 kg: 2 mg/kg/DYGN
Barn över 40 kg: 100 mg/DYGN
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ÖVRIG INFORMATION
Hydroxizin är en H1-receptorantagonist och har en central verkan på formatio
reticularis, vilket påverkar bl.a. medvetande och vakenhet. Hydroxizin har också en
antikolinerg, spasmolytisk och adrenolytisk verkan. Yngre barn är mer benägna att få
biverkningar relaterade till centrala nervsystemet jämfört med vuxna. Krampanfall har
rapporterats mer frekvent för barn än för vuxna.
Risk för hangover-effekt, kvarstående sedering och förlängd QT-tid.
Samtidig användning av hydroxizin och alkohol ska undvikas eftersom kombinationen
kan förstärka effekterna av hydroxizin.
Vid doser högre än 13 mg (6,5 mL) bör innehållet av sackaros beaktas för patienter
med diabetes mellitus. Sackaros kan även ge skador på tänderna.
För hydroxizin finns godkänd indikation urtikaria och klåda för barn sedan lång tid
tillbaka. Idag finns dock andra antihistaminer med mindre biverkningar och dessa
rekomenderas istället för hydroxizin. Därför finns inte indikationen urtikaria och klåda
med på denna barnläkemedelsinstruktion.
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REFERENS/LÄNK
FASS
http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0

Internetadress Svenska Föreningen för barn- och ungdomspsykiatri, SFBUP - Riktlinje
Depression, 2014
http://www.sfbup.se/vardprogram/depression/

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Neuroleptika vid vissa psykiatriska
tillstånd hos barn och ungdomar
https://lv.se/neuroleptikatillbarn

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Sömnstörningar hos barn och
ungdomar
https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-ochforskrivning/behandlingsrekommendationer/behandling-av-somnstorningar-hos-barn-ochungdomar--kunskapsdokument

Micromedex
Pediatric Dosage Handbook
PubMed PMID De Bruyne et al. Are antihistamines effective in children? A review of the
evidence. 2017
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27335428

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