Descrizione

Data

Cliente

0540372

22-03-2021

BAXTER

Materiale

N° colori
4

Formato

PAKKAUSETIKETTI
MAGENTA YELLOW

NERO

Annosteluvälin on oltava vähintään 4 tuntia. Ei saa ylittää 4 annosta 24 tunnin aikana. Potilailla, joilla on vaikea munuaisten vajaatoiminta, annosteluvälin on oltava vähintään 6 tuntia.
(1) Valmisteyhteenveto, Paracetamol Baxter 10 mg/ml infuusioneste, liuos.

CYAN

munuaisten vajaatoiminta

* Potilaat, jotka painavat vähemmän, tarvitsevat pienemmän annostilavuuden.
1g

> 50 kg jos ei muita
riskitekijöitä maksatoksisuudelle

1g

> 50 kg jos lisäksi muita
riskitekijöitä maksatoksisuudelle
> 33 kg – ≤ 50 kg
> 10 kg – ≤ 33 kg
≤ 10 kg
Potilaan paino

Antoperiaate.

4g

100 ml

100 ml

3g

100 ml

100 ml

60 mg/kg,
ei yli 3 g

75 ml

1,5 ml/kg

15 mg/kg

60 mg/kg,
ei yli 2 g

49,5 ml

1,5 ml/kg

15 mg/kg

30 mg/kg

7,5 ml

0,75 ml/kg

7,5 mg/kg

Maksimiannos
vuorokaudessa

Maksimitilavuus
annostelua kohti
perustuen kunkin ryhmän
painoylärajaan (ml)*

Tilavuus
antokertaa kohti

Annos
antokertaa kohti

Paracetamol Baxter 10 mg/ml -valmisteen annostustaulukko (1)

Kohtalaisen kivun lyhytaikainen hoito, etenkin leikkauksen jälkeen, ja kuumeen lyhytaikainen hoito,
kun laskimoon anto on kliinisesti perusteltua kivun tai kuumeen hoitamiseksi kiireellisesti
ja/tai kun muiden antoreittien käyttö ei ole mahdollista. (1)

kg

Potilaan
paino

1 ml = 10 mg

ml

Parasetamolin Parasetamolin
määrä
tilavuus

mg

ANNOSTUSTYÖKALU

INFUUSIONESTE, LIUOS

10 mg/ml

Paracetamol Baxter

Paracetamol Baxter
10 mg/ml

INFUUSIONESTE, LIUOS

Lapset, jotka painavat ≤ 10 kg:

0540372 – ANNOSTUSTYÖKALU BAXTER

Näiden potilaiden annos on 7,5 mg/kg.
Tälle painoryhmälle annettava Paracetamol Baxter 10 mg/ml -valmisteen tilavuus ei saa milloinkaan olla
yli 7,5 ml annosta kohti. Alhaisempi paino edellyttää pienempää annostilavuutta.
Lasista Paracetamol Baxter -injektiopulloa ei pidä käyttää infuusion antamiseen, koska
tälle potilasryhmälle annettava lääkevolyymi on hyvin pieni.
Sopivan annoksen mittaamiseen suhteessa lapsen painoon ja haluttuun tilavuuteen pitää käyttää
5 ml:n tai 10 ml:n ruiskua.
Annosteltava määrä on otettava pois injektiopullosta, ja se voidaan antaa joko laimentamattomana
tai laimennettuna (yksi osa infuusionestettä korkeintaan yhdeksään osaan laimenninta) 0,9-prosenttisella
natriumkloridiliuoksella tai 5-prosenttisella glukoosiliuoksella. Liuos annostellaan 15 minuutin aikana.

Lapset, nuoret ja aikuiset, jotka painavat > 33 kg mutta ≤ 50 kg:

Näiden potilaiden annos on 15 mg/kg. Näiden potilaiden maksimiannos vuorokaudessa ei saa olla
yli 3 g 24 tunnin aikana.
Paracetamol Baxter 10 mg/ml -valmisteen tilavuus ei saa milloinkaan olla yli 75 ml annostelua kohti.
Tämä työkalu on osa Paracetamol Baxter -valmisteen riskienhallintasuunnitelmaa, ja sillä pyritään minimoimaan yliannostuksen riski.
Baxter Holding B.V.

Tekstin viimeisin muuttamispäivämäärä: 08/2021

Kobaltweg 49, 3542CE Utrecht,
Alankomaat

Katso lisätietoja Paracetamol Baxter 10 mg/ml -valmisteen valmisteyhteenvedosta.

Paracetamol Baxter
10 mg/ml

INFUUSIONESTE, LIUOS

Annosteluvälin on oltava vähintään 4 tuntia. Ei saa ylittää 4 annosta 24 tunnin aikana.
Potilailla, joilla on vaikea munuaisten vajaatoiminta, annosteluvälin on oltava vähintään 6 tuntia.
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ml – Parasetamolin tilavuus

,

mg – Parasetamolin määrä

Kohtalaisen kivun lyhytaikainen hoito, etenkin leikkauksen jälkeen, ja kuumeen lyhytaikainen hoito,
kun laskimoon anto on kliinisesti perusteltua kivun tai kuumeen hoitamiseksi kiireellisesti ja/tai
kun muiden antoreittien käyttö ei ole mahdollista. (1)
(1) Valmisteyhteenveto, Paracetamol Baxter 10 mg/ml infuusioneste, liuos.

Baxter Holding B.V.

Kobaltweg 49, 3542CE Utrecht,
Alankomaat

Vedä

kg – Potilaan paino

