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VANLIG INDIKATION OCH DOS

Ordineras i samråd med kardiolog.
Dosen justeras utifrån respons. 
Lägsta möjliga underhållsdos ska eftersträvas.

Långtidsbehandling av mycket svårbehandlade, potentiellt livshotande arytmier, 
då annan behandling inte har fungerat

Sätts in inneliggande med daglig EKG-kontroll och i vissa fall kontinuerlig EKG-
övervakning.

Laddningsdos:
5 - 10 mg/kg x 2 alternativt 4 mg/kg x 3, max 200 mg/DOS  
Ges i 7 - 10 dagar.

Underhållsdos:
4 - 5 mg/kg x 1 (- 2), max 200 mg/DYGN 

När underhållsbehandlingen är stabil kan amiodaron ges 5 dagar/vecka.

Amiodaron har varierad och långsam elimination med rapporterad halveringstid vid 
långtidsbehandling mellan 20 och 100 dagar. Steady-state för plasmakoncentrationen 
uppnås efter en till flera månader. Efter avslutad behandling kan effekten kvarstå i 10 
dagar upp till en månad. 

Kräver regelbunden uppföljning med ögonundersökning, leverstatus och blodstatus. 
Kontroll av TSH, T3 och T4 ska ske före behandlingsstart och regelbundet under 
behandlingstiden. 

S-amiodaron ska ligga mellan 1 och 4 mikromol/L vid kontroll. 

Interagerar med bl.a digoxin och flekainid, där man ofta behöver sänka doserna av dessa 
läkemedel med 25 - 30 %.

ÖVRIG INFORMATION

Tablett 100, 200 mg (ex Cordarone)
Extemporekapslar med valfri styrka (Amiodaron APL)

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

ADMINISTRERING

Vissa tabletter har en skåra, men den är inte till för att dela tabletten i två lika stora doser 
utan endast för att underlätta nedsväljning.

Bör tas i samband med mat för att undvika gastrointestinala biverkningar.

Oralt: 
Tabletten bör sväljas hel pga mycket bitter smak. Vid sväljsvårigheter kan tabletten 
krossas och blandas med en liten mängd mjuk mat.

Enteralt: 
Tabletten kan krossas och slammas upp i vatten i direkt anslutning till administreringen.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING
Amiodaron (registrerad produkt)

 Tablett

Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Gäller 
båda styrkorna. 

Amiodaron APL (extempore)
 Kapsel, hård

Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Gäller alla 
styrkor. 
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REFERENS/LÄNK

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

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

Micromedex 

Pediatric Dosage Handbook 

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