
Propranolol oralt 3,75 mg/mL
(Hemangiol) oral lösning

BARNLÄKEMEDELSINSTRUKTION - 3391.2 - SID 1 (1)

VANLIG INDIKATION OCH DOS
Hemangiom

Eventuell behandling inleds innan 5 månaders ålder.
Barn:
Vecka 1: Startdos 0,5 mg/kg x 2
Vecka 2: 1 mg/kg x 2
Vecka 3 och fortsättningsvis: 1,5 mg/kg x 2 

Behandlingstid: så länge hemangiomets tillväxt pågår. Vanlig behandlingstid är
3 - 12 månader. 
Behandling bör trappas ut för att undvika takykardi, hypertension och ischemi. 
Ge halva dosen i två veckor och sätt därefter ut behandlingen helt.

3,75 mg/mL propranolol motsvarar 4,28 mg/mL propranololhydroklorid. 
I denna instruktion baseras doserna på propranolol, enligt produktresumé för 
Hemangiol. I övriga instruktioner för propranolol oral lösning baseras doserna på 
saltformen propranololhydroklorid.  

I avsaknad av kliniska effekt- och säkerhetsdata står det i produktresumén att 
Hemangiol inte ska användas hos spädbarn yngre än 5 veckor. Klinisk erfarenhet finns 
för behandling av yngre barn.
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ADMINISTRERINGSSÄTT

Medföljande spruta bör användas för administrering. Sprutan är graderad i mg.

Läkemedlet ska tas under eller direkt efter måltid, för att undvika risken för hypoglykemi. 
För spädbarn är det även viktigt att de får i sig nattmål under pågående behandling.
----------------------

Oralt

Enteralt i sond

----------------------
Kontrollera puls och blodtryck 1 och 2 timmar efter första dosen och vid dosökning.

RIMLIG DOS för Propranolol oralt 3,75 mg/mL

  50 kg  10 kg   5 kg  1 kg

0,25 mg/kg  - 0,33 mL 0,67 mL 3,33 mL

0,5 mg/kg  - 0,67 mL 1,33 mL 6,67 mL

1,5 mg/kg  - 2 mL 4 mL 20 mL

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING
Hemangiol (registrerad produkt)

3,75 mg/mL, Oral lösning

HÅLLBAR: Förvara flaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt. Bruten förpackning: 
hållbar 2 månader. 
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