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VANLIG INDIKATION OCH DOS

Viktigt att följa kaliumkoncentration och kreatinin, särskilt vid nyinsättning och 
dosökning.

Hypertoni

Barn 1 mån - 18 år: Startdos 0,08 mg/kg x 1 - 2, max 5 mg/DOS

Dosen trappas upp långsamt.
Max 0,6 mg/kg/DYGN, max 40 mg/DYGN

Hjärtsvikt – ”afterload reduction”

Barn 1 mån - 18 år: Startdos vanligen 0,05 mg/kg x 2

Dosen trappas upp långsamt. Vanlig dos 0,1 - 0,5 mg/kg x 1 (- 2)
Max 1 mg/kg/DYGN

ACE-hämmare (t.ex. enalapril) är kontraindicerade under graviditet och njurskadande på 
fostret sent i graviditeten. 
Läkemedlet rekommenderas inte för prematurt nyfödda barn p.g.a. en ökad njurskaderisk. 

Att fortsätta RAAS-blockad (renin–angiotensin–aldosteron-system-blockad) är värdefullt 
även vid avancerad njursvikt. Utvärdering av dos/effekt och biverkningar behövs 
kontinuerligt, men regelmässig dossänkning/utsättning vid en viss grad av 
njurfunktionsnedsättning rekommenderas inte.

ÖVRIG INFORMATION

Tabletter 2,5 mg, 5, 10 och 20 mg (ex Renitec)  
Extemporekapsel med valfri styrka (APL tillverkar styrkor från 0,1 mg)

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Vid dehydrering/hypovolemi bör ACE-hämmare tillfälligt sättas ut pga risk för förvärrad 
njursvikt och hyperkalemi.

ADMINISTRERING

Oralt: 
Vid sväljsvårigheter kan kapseln öppnas och innehållet strös på lite mat. 
Tabletterna kan krossas och slammas upp i vatten för omedelbar administrering. Viktigt 
att patienten får i sig hela dosen.

Enteralt: 
Tabletten kan krossas och slammas upp i vatten för omedelbar administrering.
Kapselns innehåll kan slammas upp i vatten för omedelbar administrering.
Kan administreras i sond från storlek 8 Fr.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING
Enalapril (registrerad produkt)

 Tablett

Förvaras i rumstemperatur. Vissa tillverkare anger att tabletterna är fuktkänsliga. 
Gäller för samtliga styrkor. 

Enalapril APL (extempore)
 Kapsel, hård

Förvaras i rumstemperatur. Gäller samtliga styrkor. 
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REFERENS/LÄNK

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

Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes 

Pediatric Dosage Handbook 

PubMed PMID Smeets N. J. L et al. Pharmacology of enalapril in children: a review. 2020
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32835726

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

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Barnnefrologisk Förening - Hypertoni hos barn
http://nefro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/

LOKAL LÄNK
Lokal instruktion, begränsad åtkomst
http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#3239
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