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VANLIG INDIKATION OCH DOS
Illamående vid cytostatikabehandling

Barn: 1 mån - 18 år:
Låg emetogen risk
10 mg/m² x 1, max 16 mg/dygn
Alternativ dosering:
0,3 mg/kg x 1, max 16 mg/dygn

Medelhög emetogen risk
5 mg/m² x 2, max 8 mg/DOS, max 16 mg/dygn
Alternativ dosering:
0,15 mg/kg x 2, max 8 mg/DOS, max 16 mg/dygn

Hög emetogen risk
5 mg/m² x 3
Alternativ dosering:
0,15 mg/kg x 3

Allvarliga kräkningar vid gastroenterit

Barn 6 mån - 18 år:
8 - 15 kg: 2 mg                  (2,5 mL)
16 - 30 kg: 4 mg                (5 mL)
Över 30 kg: 6 - 8 mg       (7,5 - 10 mL)

Engångsdos anses tillräckligt, men vid behov kan dosen upprepas 3 
gånger/dygn.

Rehydrering med peroral vätskeersättning påbörjas 15 - 30 minuter efter intag 

ADMINISTRERING

Oralt

Enteralt

Ondansetron bör administreras 30 min före kemoterapi eller 1 - 2 timmar före 
strålbehandling.

RIMLIG DOS för Ondansetron oralt 0,8 mg/mL

  50 kg  10 kg   5 kg  1 kg

  0,15 mg/kg  - 0,94 mL 1,88 mL 9,38 mL

  0,1 m²    0,25 m² 0,5 m² 1,5 m²

RIMLIG DOS UTIFRÅN KROPPSYTA

 5 mg/m²  - 1,56 mL 3,12 mL 9,38 mL

10 mg/m²  - 3,12 mL 6,25 mL 18,75 mL

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING
Ondansetron (registrerad produkt)

0,8 mg/mL, Oral lösning

Oöppnad flaska förvaras i rumstemperatur i skydd mot kyla. Öppnad flaska 
förvaras i rumstemperatur i skydd mot kyla. För infektionskänslig patient hållbar 1 
mån efter första uttag, annars 6 mån. 
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VANLIG INDIKATION OCH DOS
Förebyggande och behandling av postoperativt illamående
(låg evidens)

I första hand rekommenderas intravenös administrering.

Barn: 5 - 18 år: 0,15 mg/kg, max 8 mg/dos 

Dos ska ges precis innan anestesi för förebyggande behandling eller vid 
symptom. Vanligtvis har upprepad dosering ingen ytterligare effekt.

Illamående i samband med migränanfall (låg evidens)

Barn (16 - 30 kg): 4 mg   (5 mL)
Barn (över 30 kg): 8 mg (10 mL)

Engångsdos anses tillräckligt, men vid behov kan dosen 
eventuellt upprepas 3 gånger/dygn.
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