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Sammanfattning 
Tänk på din egen säkerhet och kontaminationsrisken! 

Ett stort antal ämnen är toxiska för människan, alltifrån endast lättare symptom till 

dödsfall. I detta dokument redovisas endast principer på behandling vid olika 

förgiftningssymptom. 

 

Utredning och bedömning 
Anamnes, kontroll av fastställda vitalparametrar samt triagering enligt RETTS-p. 

 

Indikationer för behandling 
Symptomatisk behandling 

Behandling 
Behandling - Vaken patient  
Frätande ämnen: Ge snarast dryck, gärna mjölk 1-2 dl. Framkalla inte kräkning  
Petroleumprodukter: Ge fett, några matskedar grädde. Framkalla inte kräkning  
Övriga förgiftningar: Om möjligt 100 ml Kolsuspension 
 
Behandling - Medvetandesänkt eller medvetslös patient  
Fri luftväg, stabilt sidoläge  
Eftersträva normoventilation, assistera vid ytlig eller långsam andning  
PVK  
 

Läkemedel  
Andningsoxygen flödas med tratt eller reservoarmask för barn.  
EMLA® på två ställen om > 1år, på 1 ställe om under 1 år  
Ringeracetat, överväg infusion 20 ml/kg om cirkulatorisk påverkan.  
 
Vid kramper se avsnitt Kramper, barn  
 
Atropin injektionsvätska 0,5 mg/ml, 0,02 mg/kg *(max 1 ml) ges i.v. vid 
symtomgivande bradykardi. Dosen kan upprepas vid behov: 
 

Barnets 
vikt I kg 

5kg 10 kg 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg 40 kg 50 kg 

Atropin 
0.5 
mg/ml iv 

0.2 ml 0.4 ml 0.6 ml 0.8 ml 1 ml 1 ml 1 ml 1 ml 



 

 

Naloxon injektionsvätska 0,4 mg/ml, 0, 01 mg/kg ges i.v. vid opioidförgiftning. Dosen 
kan upprepas vid behov. Kan även ges intranasalt i dosen 1 ml som fördelas i båda 
näsborrarna. 
 

Barnets 
vikt i kg 

5kg 10 kg 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg 40 kg 50 kg 

Naloxon0.4 
mg/ml iv 

0.1 ml 0.25ml 0.35ml 0.5 ml 0.6 ml 0.7 ml 1 ml 1 ml 

 
 
Salbutamol inhalationslösning 2 mg/ml, ca 0,15 mg/kg ges vid 
obstruktivitet/bronkospasm efter exponering för retande gaser: 
 

Barnets 
vikt i kg 

5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg 40 kg 50 kg 

Salbutamol 
inh lösn 
2mg/ml 
inhalation 

0.5 ml 0.75ml 1 ml 1.5 ml 2 ml 2.25ml 2.5ml 2.5ml 
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