
Barnläkemedelsinstruktion sid1 (2)

Midazolam buckalt 5 mg/mL

(Buccolam) munhålelösning

  1 kg    5 kg   10 kg   50 kgRimlig dos för barn

0,3 mg/kg 0,6 mL 3 mL

Hållbarhet  preparat:

Administreringssätt

Buckalt: Ges mellan tandkött och kindslemhinna. Ska ej sväljas. 

Vid behov kan dosen fördelas lika i båda sidorna av munhålan.

Vanlig indikation och dos

Pågående kramp inkl status epileptikus

För barn över 3 mån för behandling på sjukvårdsinrättning när intravenös 

behandling inte är möjlig eller lämplig.

För barn över 6 mån för behandling utanför sjukvårdsinrättning 

(hemmabruk).

Ges vanligen om anfall pågår längre än 5 min.

 

Barn över 3 mån: 0,3 mg/kg x 1. Max 10 mg.

Dosering anpassad till förpackning (förfyllda sprutor)

Barn 3 mån - 1 år: 2,5 mg (gul etikett)

Barn 1 - 5 år: 5 mg (blå etikett)

Barn 5 - 10 år: 7,5 mg (lila etikett)

Barn över 10 år: 10 mg (orange etikett)

Vid utebliven effekt, ge INTE upprepad dos.

Instruktionen gäller för: Förfyllda sprutor munhålelösning 2,5 mg (gul etikett), 5 mg (blå etikett), 7,5 mg 

(lila etikett) och 10 mg (orange etikett). 

Samtliga med koncentrationen 5 mg/mL.

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes. 

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2017-10-03 16:02:48

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-10-04 13:38:22

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 2918

ID/spårnummer: 3735

Giltig fr o m: 2017-10-04 13:38:22

Utskriftsdatum: 2017-10-04



Barnläkemedelsinstruktion sid2 (2)

Midazolam buckalt 5 mg/mL

(Buccolam) munhålelösning

Referens/Länk

Hållbarhet  preparat:

Buccolam (registrerad produkt)

5 mg/mL, Munhålelösning

Hållbar: Förvaras  i skydd mot kyla, får ej frysas. Kasseras efter användning. 

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

Internetadress Barnläkarföreningen, Epilepsi, Handläggningsstöd
http://snpf.barnlakarforeningen.se/vardprogram-2/

Internetadress Läkemedelsverket, Läkemedelsbehandling av epilepsi
http://snpf.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/sites/4/2014/10/2011_02_02_Rek-Eilepsi.pdf

Rekommendation  ,(Grade 1B)
http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Midazolam metaboliseras av CYP3A4. Vid samtidig administrering av andra 

läkemedel som påverkar detta enzym kan midazolamdosen behöva justeras.

Övrig information

Substansspecifika uppgifter

Midazolam, N05CD08
http://www.fass.se/LIF/substance?substanceId=IDE4POF7UAS8MVERT1&UserTypeID=0

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes. 

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2017-10-03 16:02:48

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-10-04 13:38:22

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 2918

ID/spårnummer: 3735

Giltig fr o m: 2017-10-04 13:38:22

Utskriftsdatum: 2017-10-04


