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VANLIG INDIKATION OCH DOS

Endast för kortvarig behandling. Lägsta effektiva dos ska eftersträvas. 

Behandling bör inledas och övervakas av specialist i barnpsykiatri.

Sömnrubbning (bör endast användas i undantagsfall)

Barn 2 - 5 år: 2 - 7 mg        (2 - 7 droppar)
Barn 6 - 12 år: 5 - 10 mg    (5 - 10 doppar)

Dosen ges till natten.

Oro (bör endast användas i undantagsfall)

Barn 2 - 5 år: 3 - 10 mg/DYGN     (3 - 10 droppar/DYGN)
Barn 6 - 12 år: 3 - 15 mg/DYGN   (3 - 15 droppar/DYGN)

Dygnsdosen bör fördelas på tre doser (morgon, middags- och kvällsdos) där en 
större deldos ges på kvällen.

Ångest (bör endast användas i undantagsfall)

Barn 12 - 18 år: 10 mg vid behov (10 droppar eller 0,25 mL). Max 30 mg/DYGN.

Bör ej ges till barn under 2 år pga risk för en uttalad sederande effekt och 
andningsdepression.

Samtidig behandling med andra neuroleptika bör undvikas.

Alimemazin kan i undantagsfall användas även vid sedering på intensivvårdsavdelning och 
då förekommer högre doser.

För alimemazin orala droppar finns godkänd indikation klåda och allergier för barn sedan 
lång tid tillbaka. Idag finns dock andra antihistaminer med mindre biverkningar och dessa 
rekomenderas istället för alimemazin. Därför finns inte indikationen klåda med på denna 
barnläkemedelsinstruktion.

ÖVRIG INFORMATION

Bör ej ges till barn under 2 år

ADMINISTRERING

En droppe med den medföljande pipetten motsvarar ca 1 mg alimemazin. Doser mindre 
än 1 droppe går ej att administrera.

Alimemazin orala droppar kan i samband med administrering spädas med lämplig dryck, 
ex. juice eller saft. Bör inte samadministreras med mjölk/mjölkprodukter då ett 
hjälpämne i dropparna reagerar med mjölk och det bildas en fällning.
------------------------------------------------------------------------------

Oralt: 
-------------------------------------------------------------------------------

Enteralt: Dropparna är trögflytande men kan spädas med lika del vatten före 
administrering.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING
Alimemazin (registrerad produkt)

40 mg/mL, Orala droppar, lösning

HÅLLBAR: Skiljer sig mellan olika tillverkare. Se förpackningen eller 
produktresummén. 
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