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Multivitamin oralt

(Multivitamindroppar Unimedic, Extempore) orala droppar
INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Multivitamindroppar Unimedic.

Förebygga vitaminbrist under de första levnadsmånaderna hos prematurfödda

Vid restsituation kan licenspreparat Abidec Multivitamin drops användas. Observera att
dessa droppar inte har exakt samma vitamininnehåll, se annan instruktion.

Barn 1 kg: 0,3 mL = 8 droppar (kan ges som 4 droppar x 2)
Vanligen får barn över 2 kg fulldos bröstmjölksberikning eller prematurformula
och då behövs inte multivitamindroppar. Skulle dock multivitamin användas
rekommenderas nedanstående dos:

ADMINISTRERING
Flaskan ska vara kylskåpskall vid iordningställande för en korrekt dosering.
Flaskan ska vändas några gånger fram och tillbaka före användning. Skaka inte kraftigt
då det genererar luftbubblor. Håll flaskan lutad ca 45 grader vid droppning.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Oralt
Enteralt
HÅLLBARHET OCH FÖRVARING
Multivitamindroppar Unimedic (lagerberedning)

1 st, Oral lösning
HÅLLBAR: Förvaras i kylskåp. Öppnad flaska är hållbar 1 månad. Om medföljande
droppinsats avlägsnas förkortas hållbarheten till 1 vecka.



barn födda före vecka 35

Barn 2 kg: 0,3 mL = 8 droppar*
Barn 3 kg: 0,3 mL = 8 droppar
Barn över 4 kg: 0,2 mL = 5 droppar
5 droppar motsvarar standarddosen D-vitamin som rekommenderas till alla
spädbarn (10 mikrog/dag).
*Enligt nationella riktlinjer ges barn 2 kg 11 droppar, men av praktiska skäl
doseras ofta alla barn med 8 droppar dagligen.
Avsluta vid 2 månaders korrigerad ålder.
När Multivitamin Unimedic sätts ut ska istället D-vitamin orala droppar 80
E/droppe sättas in.
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ÖVRIG INFORMATION
Föreslagna doser täcker barnets behov av de ingående vitaminerna om barnet i övrigt får
oberikad bröstmjölk. Doseringen kan reduceras om barnet får vitaminberikningar via t ex.
bröstmjölksberikning eller prematurformula – vid fulldosberikning behövs oftast inte
multivitamindroppar.
Mängden fosfat i produkten är 0,3 mmol per mL.
Produkten innehåller polysorbat.
Polysorbat 20 = 15 mg/0,3 mL
Polysorbat 80 = 7,5 mg/0,3 mL
Gränsvärden för dagligt intag av polysorbat till barn varierar i olika källor, men detta är
under WHOs gränsvärde för oralt dagligt intag för vuxna (25 mg/kg). För barn runt 1 kg är
det viktigt att inte kombinera med andra produkter som innehåller polysorbat pga risk för
överdosering av polysorbat.
Mängd vitaminer i 0,3 mL
Vit A: 1857 E = 557 mikrog (retinol)
Vit E: 4,1 E = 4,5 mg (tokoferol)
Vit D3: 588 E = 14,7 mikrog (kolekalciferol)
Vit C: 27,3 mg
Vit B1: 273 mikrog (tiamin)
Vit B2: 274 mikrog (riboflavin)
Vit B3: 4,92 mg (nikotinamid)
Vit B5: 1,38 mg (pantotensyra)
Vit B6: 219 mikrog (pyridoxin)
REFERENS/LÄNK
Rekommendation ,(Grade 1C)
http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Svenska Barnläkarföreningen Svenska Neonatalföreningen - Multivitamindroppar
http://neo.barnlakarforeningen.se/riktlinjer-vardprogram/

Svenska Barnläkarföreningen Svenska Neonatalföreningen, Nyhet - Multivitamin
Unimedic restnoterat
https://neo.barnlakarforeningen.se/2020/07/01/multivitamin-unimedic-restnoterat/
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