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Medicinskt kol oralt
(Carbomix) oral suspension
VANLIG INDIKATION OCH DOS
EN-STEGSSPÄDNING
Carbomix
25 g
1 st

Vatten (från kran)

+

=

150 mL

ORAL SUSP
0,17 g/mL
150 mL

Behandling sker i samråd med Giftinformationscentralen, tel: 010-456 67 19.
Akuta förgiftningar
Dosen anpassas efter uppskattad förtärd giftmängd.
Viktmässig relation mellan gift och kol bör vara minst 1:10.
Kol bör inte ges före tillförsel av kräksirap, och inte heller om en specifik antidot

EN-STEGSSPÄDNING
Carbomix
50 g
1 st

ska ges peroralt.
Vatten (från kran)

+

=

300 mL

ORAL SUSP
0,17 g/mL
300 mL

Barn 1 mån - 12 år: 10 g initialt (ca 60 mL )
Barn 13 - 18 år: 25 g initialt (ca 150 mL)

Beredningsinstruktion:

Vid allvarlig förgiftning ges den dubbla dosen eller mer på sjukhus.

Fyll flaskan med vatten till det röda fältet i etikettens överkant, ca 150 resp. 300 mL.
Tillslut korken ordentligt och skaka flaskan väl i ca en minut. Öppna flaskan försiktigt.
ADMINISTRERINGSSÄTT
Oralt: till små barn kan pipmugg underlätta administrering.
Enteralt i sond: för sondanslutning klipps toppen på ”munstycket” av.

ÖVRIG INFORMATION
Förgiftningar orsakade av frätande ämnen som starka syror eller baser bör inte
behandlas med kol eftersom kolet försvårar endoskopering av matstrupe och magsäck.
Medicinskt kol adsorberar ett stort antal läkemedel vilkas absorption därför minskar.
Carbomix och andra läkemedel bör därför tas med minst 2 timmars mellanrum.

Kol kan vara enklare att administrera via sond än peroralt, varför man kan passa på att
ge det via sonden efter ev. avslutad ventrikelsköljning.
HÅLLBARHET OCH FÖRVARING
Carbomix (registrerad produkt)

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

Internetadress Giftinformationscentralen - Medicinskt kol

0,17 g/mL, Oral suspension

https://giftinformation.se/lakare/initiala-atgarder/medicinskt-kol/

HÅLLBAR: Färdigblandad suspension är hållbar 1 vecka. Förvaras i kylskåp.
25 g, Granulat till oral suspension
HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. Gäller även 50 g.

PubMed PMID Cochrane Syst Rev Chiew et al Interventions for paracetamol
(acetaminophen) overdose
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29473717

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