
Aminofyllin oralt 23 mg/mL
(Teofyllamin)

BARNLÄKEMEDELSINSTRUKTION - 5012.1 - SID 1 (1)

VANLIG INDIKATION OCH DOS
Urindrivande hos kritiskt sjuka barn, i kombination med annat diuretikum

Endast låg plasmakoncentration är nödvändig för diuretisk effekt.

Ev laddningsdos: 3 - 5 mg/kg

Underhållsdos:
Nyfödda (fullgångna): 1,2 mg/kg x 4
Barn 1 - 5 mån: 1,2 mg/kg x 4
B	arn 6 mån - 18 år: 2 mg/kg x 4

Endast låg plasmakoncentration är nödvändig för diuretisk effekt. Tillgängliga data talar 
starkt emot ytterligare effekt av ökande dosering.

Teofyllamin Meda innehåller aminofyllin som är en kombination mellan teofyllin och 
etylendiamin i förhållande 2:1. Aminofyllin = teofyllinetylendiaminhydrat. 
Teofyllin = 0,8 x aminofyllin.
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Injektionsvätska Teofyllamin 23 mg/mL för ORALT bruk. 
Denna lösning har högt pH (9) och bör därför samadministreras med mat.

Teofyllamin innehåller aminofyllin som är en kombination mellan teofyllin och 
etylendiamin.
Teofyllin = 0,8 x aminofyllin.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Injektionsvätska för oralt bruk.

ARBETSMILJÖ

Undvik direktkontakt, stänk på huden och i ögonen kan ge sveda, rodnad och klåda, -

ADMINISTRERINGSSÄTT

Injektionslösningen har högt pH (9) och bör därför samadministreras med mat.

Oralt

Enteralt i sond

RIMLIG DOS för Aminofyllin oralt 23 mg/mL

  50 kg  10 kg   5 kg  1 kg

1,2 mg/kg 0,05 mL 0,26 mL  -  -

2 mg/kg  -  - 0,87 mL 4,35 mL

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING
Teofyllamin (registrerad produkt)

23 mg/mL, Oral lösning

HÅLLBAR: Ljuskänsligt, förvaras i ytterkartongen. Efter första uttag kan 
kvarvarande volym dras upp i märkt oral spruta och förvaras 24 tim i kylskåp. 
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