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BARNLÄKEMEDELSINSTRUKTION - 4809.2 - SID 1 (2)

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Viktigt med adekvat hydrering, särskilt vid behandling med höga doser.

Herpes simplex, behandling

Barn 1 - 23 mån: 100 mg x 5   (2,5 mL x 5)

Barn 2 - 18 år: 200 mg x 5       (5 mL x 5)

Första dosen bör tas så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet. Doserna ges var 

4:e timme under den vakna delen av dygnet.

Behandlingstid: 5 - 10 dagar beroende på svårighetsgrad

Herpes simplex, profylax till patienter med nedsatt immunförsvar

Barn 1- 23 mån: 100 - 200 mg x 4   (2,5 - 5 mL x 4)

Barn 2 - 18 år: 200 - 400 mg x 4      (5 - 10 mL x 4)

Dosen ges var 5:e timme under den vakna delen av dygnet.

Vid långtidsbehandling, vanligen 12 mån, ges lägre dos:

Barn under 40 kg: 7,5 mg/kg x 2

Barn från 40 kg: 400 mg x 2    (10 mL x 2)

Varicella zoster/Herpes zoster (vattkoppor/bältros)

Nyfödda, fullgångna: 20 mg/kg x 4

Barn 1 mån - 12 år: 20 mg/kg x 4, max 800 mg x 4 

Dosen ges var 5:e timme den vakna delen av dygnet.

Barn 13 - 18 år: 800 mg x 5   (20 mL x 5)

Dosen ges var 4:e timme den vakna delen av dygnet.

Varicella zoster: behandling ska sättas in inom 24 tim från blåsdebut.

Herpes zoster: behandling ska sättas in snarast, senast inom 72 tim från 

blåsdebut.

Behandlingstid: vanligen 5 - 7 dagar, men minst till 2 dagar efter att det har 

bildats krustor av blåsorna.

Färdigberedd oral suspension Zovirax 40 mg/mL

Aciklovir finns även som oral suspension 80 mg/mL, se annan instruktion.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

ADMINISTRERINGSSÄTT

Omskakas innan varje administrering.

Oralt

Enteralt i sond: 

Mycket viskös suspension som kan vara svår att ge framför allt i de tunnaste sonderna. 

Innehåller sorbitol som kan ge diarré och andra gastrointestinala komplikationer.

RIMLIG DOS för Aciklovir oralt 40 mg/mL

  50 kg  10 kg   5 kg  1 kg

 7,5 mg/kg  - 0,94 mL 1,88 mL  -

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

max 800 mg  -  -  - 20 mL

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING
Aciklovir (registrerad produkt)

40 mg/mL, Oral suspension

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. För infektionskänslig patient hållbar 1 

mån efter första uttag, för övriga 6 mån. 
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Behandling av Varicella zoster/Herpes zoster hos patienter med normalt immunförsvar 

ska initieras om ett allvarligt sjukdomsförlopp kan befaras.

Aciklovir absorberas ofullständigt från gastrointestinalkanalen. Absorptionen sjunker 

med stigande doser och ligger mellan ca 9 - 20 %.

ÖVRIG INFORMATION

REFERENS/LÄNK

BNF-C 

http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/

FASS 

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

Internetadress RAV, referensgruppen för antiviral terapi - Farmakoterapi vid herpes 
simplex-, varicella- och herpes zosterinfektioner

https://www.sls.se/rav/rekommendationer/herpes-simplex-och-varicella-zoster-virus/

Rekommendation  ,(Grade 1C)

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#4809
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