
Hydroxizin oralt
(ex Atarax) tabletter

BARNLÄKEMEDELSINSTRUKTION - 4857.1 - SID 1 (2)

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Endast för kortvarig behandling. Lägsta effektiva dos ska eftersträvas. 

Behandling bör inledas och övervakas av specialist i barnpsykiatri.

Ångest och oro (off label)

Barn 5 - 18 år: 10 - 25 mg x 3                                      

Maxdos 
Barn under 40 kg: 2 mg/kg/DYGN
Barn över 40 kg: 100 mg/DYGN

Sömnstörning (off label)

Barn 5 - 11 år: 10 - 25 mg x 1, till kvällen                  
Barn 12 - 18 år: 25 - 50 mg x 1, till kvällen         

Maxdos 
Barn under 40 kg: 2 mg/kg/DYGN
Barn över 40 kg: 100 mg/DYGN

Hydroxizin är en H1 receptorantagonist och har en central verkan på formatio 
reticularis, vilket påverkar bl.a. medvetande och vakenhet. Hydroxizin har också en 
antikolinerg, spasmolytisk och adrenolytisk verkan. Yngre barn är mer benägna att få 
biverkningar relaterade till centrala nervsystemet jämfört med vuxna. Krampanfall har 
rapporterats mer frekvent för barn än för vuxna.

Risk för hangover-effekt, kvarstående sedering och förlängd QT-tid.

Samtidig användning av hydroxizin och alkohol ska undvikas eftersom kombinationen 
kan förstärka effekterna av hydroxizin.

För hydroxizin finns godkänd indikation urtikaria och klåda för barn sedan lång tid 
tillbaka. Idag finns dock andra antihistaminer med mindre biverkningar och dessa 
rekomenderas istället för hydroxizin. Därför finns inte indikationen urtikaria och klåda 
med på denna barnläkemedelsinstruktion.

ÖVRIG INFORMATION

Tabletter 10 och 25 mg (ex Atarax)

Hydroxizin finns även som oral lösning, se annan instruktion.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Hög risk för biverkningar, se Övrig information

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt: De flesta tabletter på 25 mg har en brytskåra som möjliggör att tabletten kan delas 
i två lika stora delar/doser. Dock kan det skilja sig mellan olika tillverkare, se FASS.

Enteralt i sond: Använd oral lösning, se annan instruktion.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING
Hydroxizin (ex Atarax) (registrerad produkt)

10 mg, Tablett

HÅLLBAR: Förvaras i originalförpackning i rumstemperatur. Enligt företaget är 
Atarax tabletter ljuskänsliga, denna information anges inte för övriga tillverkare. 
Gäller även för styrkan 25 mg. 
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