
Barnläkemedelsinstruktion sid1 (2)

Amiodaron intravenös inf 1,5 mg/mL

(ex Cordarone)

  1 kg    5 kg   10 kg   50 kgRimlig dos för barn

0,615 mikrogram/kg/min mL/tim 3 mL/tim 6 mL/tim 30 mL/tim

3,335 mg/kg mL 16,7 mL 33,3 mL 167 mL

50 mg/mL

Amiodaron (ex. Cordarone)

1,5 mL

Glukos 50 mg/mL

48,5 mL
1,5 mg/mL

INJ-INF LÖ

50 mL
=+

En-stegsspädning:

50 mg/mL

Amiodaron (ex. Cordarone)

3 mL

Glukos 50 mg/mL

97 mL
1,5 mg/mL

INJ-INF LÖ

100 mL
=+

En-stegsspädning:

Får endast spädas med glukos 50 mg/mL.Beredningsinstruktion: 

Hållbarhet  preparat:

Amiodaron (ex. Cordarone) (registrerad produkt)

Administreringssätt

Intravenös infusion: helst i central infart. 
Infusion i perifer ven kan orsaka smärta och inflammation.
__________________________________________

Får varken ges tillsammans med eller parallellt med NaCl.

Vanlig indikation och dos

Allvarlig symtomgivande ventrikulär och supraventrikulär takyarytmi i samband 
med WPW, förmaksfladder/flimmer

Bolusdos: 5 mg/kg under 30 - 120 min

Därefter underhållsdos 7,5 - 15 mikrogram/kg/min under 12 - 24 timmar.

Text0:GLUKOS ska användas för spädning samt spolning före och efter infusionen.
Risk för förväxling, olika styrkor kan finnas.
Ordineras i samråd med kardiolog,

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes. 
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Barnläkemedelsinstruktion sid2 (2)

Amiodaron intravenös inf 1,5 mg/mL

(ex Cordarone)

Referens/Länk

50 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

Hållbar: Förvaras vid högst 25 C. Förvaras i originalförpackningen. 
Ljuskänsligt. Sparas inte efter första uttag. 

1,5 mg/mL, Injektions-/infusionsvätska, lösning

Hållbar: Ljuskänsligt. 12 tim rumstemperatur. 

BNF-C 
http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/

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

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

Ska ordineras i samråd med barnkardiolog.

Amiodarone i koncentration över 2 mg/mL ska administreras i central infart.

Amiodarone ska inte användas om arytmin orsakats av förgiftning, exempelvis 
med tricykliska antidepressiva.

Innehåller bensylalkohol. I den färdigspädda lösningen är koncentrationen 
bensylalkohol 0,6 mg/mL. Detta motsvarar per dos:

5 mg/kg amiodaron = 1,8 mg/kg bensylalkohol

Det är oklart vilka mängder bensylalkohol som är fatalt toxiska, men doser över 
99 mg/kg/dag har gett "gasping syndrome" hos nyfödda.

Övrig information

Substansspecifika uppgifter

Amiodarone hydrochloride, C01BD01
http://www.fass.se/LIF/substance?substanceId=IDE4POENUACWFVERT1&UserTypeID=0

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes. 
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