
Kloramfenikol konjunktivalt 5 mg/mL
ögondroppar
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VANLIG INDIKATION OCH DOS

Bakteriell ögoninfektion, förebyggande av infektion efter skada, operation eller 

borttagande av främmande kropp

Nyfödda: 1 droppe x 4 (- 8)

Barn 1 mån - 18 år: 1 droppe x 4 - 8

Ges i ena eller båda ögonen beroende på indikation.   

Doseringen beror på typ av infektion och svårighetsgrad. Inledningsvis används 

den högre doseringsfrekvensen, när symtomen lindrats kan frekvensen minskas. 

Behandligen ska pågå till och med 2 dygn efter symtomfrihet.

Behandlingstid: högst 10 - 14 dagar

Kloramfenikol ögondroppar i flaska bör ej användas till barn pga innehåll av 

konserveringsmedel (bensalkoniumklorid) som kan orsaka ögonirritation. 

Bensalkoniumklorid kan även missfärga mjuka kontaktlinser.

Kontaktlinser ska inte användas i infekterade ögon.

ÖVRIG INFORMATION

REFERENS/LÄNK

BNF-C 

http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/

FASS 

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

Rekommendation  ,(Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade
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EPED CENTRALT

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT

Alt. 1: Kloramfenikol Santen ögondroppar 5 mg/mL, endosbehållare. Utan 
konserveringsmedel - bör användas i första hand.

Alt. 2: Kloramfenikol Santen ögondroppar 5 mg/mL, flaska. Innehåller 
konserveringsmedel.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

ADMINISTRERINGSSÄTT

I nedre konjunktival-säcken: 

Ta bort eventuellt sekret i ögat före administreringen. Se till att flaskan inte kommer i 

kontakt med ögat vid administreringen, bakterier kan överföras till flaskan.

Lösningen är klar, färglös till svagt gulaktig.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING
Kloramfenikol (registrerad produkt)

5 mg/mL, Ögondroppar, lösning, endosbehållare

HÅLLBAR: Oöppnat kuvert/påse: förvaras i kylskåp i originalförpackning, 

ljuskänsligt. Öppnat kuvert/påse: kan förvaras i rumstemperatur under 

användningstiden, används inom 28 dagar. Endosbehållaren slängs efter första 

uttag. 

5 mg/mL, Ögondroppar, lösning

HÅLLBAR: Oöppnad flaska: förvaras i kylskåp. Öppnad flaska: i rumstemperatur 

hållbar 7 dagar om användning till flera patienter, 28 dagar om användning till 

enskild patient . 

Versionshantering: http://eped.sll.sjunet.org/eped/instructions/show_instruction_2972.html
ePedID: 2972.2 Giltig fr o m: 2019-09-13


