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Trimetoprim oralt
(Idotrim) tabletter

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Tablett 100 mg och 160 mg (Idotrim)
Till följd av tabletternas styrka är dessa endast lämpliga att ge till barn från ca 30 kg vid
dosering 3 mg/kg. För lägre doser och för yngre barn rekommenderas oral suspension,
se annan instruktion.

Ska doseras i hela tabletter. Vid behov av annan dosering rekommenderas oral
suspension, se annan instruktion.
Urinvägsinfektion utan feber och utan njurengagemang, efter odlingssvar

Används endast i undantagsfall till barn under 2 år, se Övrig information.
Barn 1 mån - 18 år: 3 mg/kg x 2, max 400 mg/dygn

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt:
Tabletterna kan delas för att underlätta nedsväljning, men inte för att ge halv dos.
Enteralt i sond: Använd oral suspension, se annan instruktion.
HÅLLBARHET OCH FÖRVARING
Trimetoprim (registrerad produkt)
100 mg, Tablett
HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. Förvaras i originalförpackningen,
ljuskänsligt. Gäller båda styrkorna.

Alternativt fast dosering:
Barn 12 - 18 år: 150 - 200 mg x 2 alt. 300 mg x 1 till natten
Behandlingstid:
Barn under 2 år: 10 dagar
Barn 2 - 18 år: 5 dagar
Profylax efter urinvägsinfektion eller vid hydronefros

Nyfödda: för dosering se instruktion för oral suspension
Barn 1 mån - 18 år: 0,5 - 1 mg/kg x 1, max 100 mg/dygn
Alternativt fast dosering:
Barn 12 - 18 år: 100 mg x 1
Profylax vid miktionsuretrocystografi (MUC/MUCG)
Barn 1 mån - 18 år: engångsdos 3 mg/kg
Kolangitprofylax efter Kasai-operation av gallvägsatresi

Barn 1 mån - 18 år: 1 - 2 mg/kg x 1, max 100 mg/dygn
Behandlingstid: 2 mån
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ÖVRIG INFORMATION
Urinvägsinfektion hos barn under 2 år ska alltid betraktas och behandlas som
pyelonefrit och för denna indikation är oftast trimetoprim inte tillräckligt eftersom
effekten endast är bakteriostatisk.
Angiven dos för profylax efter urinvägsinfektion i denna instruktion utgår ifrån bl.a.
BLF/Svensk Barnnefrologisk förenings riktlinjer, men det förekommer högre dosering i
andra källor t.ex. FASS och BNF-C.
REFERENS/LÄNK

Internetadress Folkhälsomyndigheten - Behandlingsrekommendationer för vanliga
infektioner i öppenvård
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publiceratmaterial/publikationsarkiv/b/behandlingsrekommendationer-for-vanliga-infektioner-i-oppenvard/

Internetadress RAF, Referensgruppen för antibiotikafrågor – Antibiotikakompendium
https://www.sls.se/raf/lakemedel/antibiotikakompendium/

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Läkemedelsbehandling av
urinvägsinfektioner i öppenvård
www.lakemedelsverket.se/uvi

Rekommendation ,(Grade 1C)
http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Barnnefrologisk Förening - UVI-riktlinjer
http://nefro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/

LOKAL LÄNK
Lokal instruktion, begränsad åtkomst
http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#3329
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