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VANLIG INDIKATION OCH DOS

För doser under 0,25 mg bör orala droppar användas, se annan instruktion.

Epileptiska anfall, epilepsi

Barn 1 mån - 18 år:
Börja med låg dos, förslagvis 0,01 - 0,02 mg/kg/DYGN, max 1 mg/DYGN.

Titrera sedan upp till lägsta möjliga effektiva dos för att undvika biverkningar.
Vanlig underhållsdos: 0,05 mg/kg/DYGN

Dygnsdosen ska delas upp på 2 - 4 doseringstillfällen. 

Exempel på doser per tillfälle:
0,01 mg/kg/DYGN = 0,005 mg/kg x 2 eller 0,0033 mg/kg x 3 
0,05 mg/kg/DYGN = 0,025 mg/kg x 2 eller 0,0167 mg/kg x 3

Krampprofylax i samband med busulfankonditionering

Barn under 10 kg: 0,1 mg x 3            
Barn 10 - 29 kg: 0,2 mg x 3                   
Barn 30 - 49 kg: 0,25 mg x 3                    
Barn från 50 kg: 0,5 mg x 3                     

I vissa konditioneringsscheman dubbleras dosen ovan.

Behandlingen påbörjas kvällen innan eller från första busulfan-dagen och pågår 
till och med dagen efter avslutad behandling med busulfan. Följ lokal riktlinje i 
första hand.

Hos spädbarn och små barn kan klonazepam orsaka hypersalivation eller bronkiell 
hypersekretion, viktigt att säkerställa att luftvägarna hålls öppna.

Erfarenhetsmässigt är doseringen för klonazepam i FASS väl hög och medför större risk för 
biverkningar.

ÖVRIG INFORMATION

Tablett 0,5 mg och 2 mg (Iktorivil, Rivotril licens)

Klonazepam finns även som orala droppar 2,5 mg/mL, se annan instruktion.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

ADMINISTRERING

Tablett 0,5 mg kan delas i två lika stora doser. 
Tablett 2 mg har krysskåra och kan delas i två eller fyra lika stora doser.

Oralt

Enteralt: 
Tabletterna kan slammas upp i vatten i direkt anslutning till administreringen.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING
Klonazepam (registrerad produkt)

 Tablett

Förvaras i rumstemperatur. Förvaras i originalförpackningen, ljuskänsligt. Gäller 
båda tablettstyrkorna och även för licensprodukterna. 
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REFERENS/LÄNK

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

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

NeoFax 

Pediatric Dosage Handbook 

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

LOKAL LÄNK
Lokal instruktion, begränsad åtkomst
http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#3360
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