Administrering av Alkindi®

Vid administrering av Alkindi finns det
några saker du alltid bör ha i åtanke.

Kom ihåg

Tillsättning av granulat till vätska ska aldrig användas
som administration, då detta kan resultera i att mindre
än den fulla dosen ges. Det kan även ge en bitter smak.

Om din läkare eller annan vårdpersonal har ordinerat Alkindi,
kommer denna folder att hjälpa dig förstå exakt hur
behandlingen ska administreras.

Släng alltid den tomma kapseln utom räckhåll
för små barn.
Alkindi kan ges på tre olika sätt, beroende på åldern hos barnet eller ungdomen.
Vi kommer att leda dig genom behandlingsadministrationen för tre olika åldersgrupper – den första är spädbarn under en månad gammalt, den andra är yngre
barn och den tredje är äldre barn.

Om du har några frågor eller om du är osäker på
hur Alkindi bäst kan administreras till ditt barn,
oavsett barnets ålder så måste du alltid rådgöra
med din läkare eller annan sjukvårdspersonal
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Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller
även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella
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Spädbarn som är
under en månad
gammalt

Yngre barn

Äldre barn

biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera
biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.
Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

hydrokortison-granulat
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Produktinformation/bipacksedel i FASS
Alkindi (hydrokortison)RX. H02AB09, Granulat i kapslar avsedda att öppnas 0,5 mg, 1 mg, 2 mg och 5 mg. Förpackningsstorlek: 50 kapslar. Indikation: Ersättningsbehandling vid binjurebarkinsufficiens hos spädbarn, barn och ungdomar (från födelsen till < 18 års ålder). Kontraindikationer:
Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1 (SPC 08/10/2018). Patienter med dysfagi eller prematura spädbarn som ännu inte börjat inta peroralt. Särskilda varningar: Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Kapseln får inte sväljas,
kvävningsrisk. Hållbarhet: 30 månader, efter första öppnandet: 60 dagar. Fullständig information och pris se FASS.se
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Spädbarn under en månad gammalt

Yngre barn

Äldre barn

Varning: Alkindi-granulat levereras i en kapsel som måste öppnas innan
användning. Släng sedan den tomma kapseln och se till att den är utom
räckhåll för barn. Kapseln ska INTE sväljas - små barn kan kvävas

Varning: Alkindi-granulat levereras i en kapsel som måste öppnas innan
användning. Släng sedan den tomma kapseln och se till att den är utom
räckhåll för barn. Kapseln ska INTE sväljas - små barn kan kvävas

Varning: Alkindi-granulat levereras i en kapsel som måste öppnas innan
användning. Släng sedan den tomma kapseln och se till att den är utom
räckhåll för barn. Kapseln ska INTE sväljas - små barn kan kvävas

Hur man genom 5 enkla steg ger Alkindi till ett spädbarn
som är under en månad gammalt.

Om barnet är under 6 år gammalt och kan matas med sked, då bör
du ge Alkindi på det sättet. Det finns fem enkla steg.

Om barnet kan ta Alkindi på egen hand, då finns det fem enkla steg
som bör följas.

STEG 1

Håll kapseln så att den tryckta texten är riktad uppåt och allt
granulat har lagt sig i den nedre delen. Knacka på kapseln så
att allt granulat lägger sig.

STEG 1

Kläm försiktigt botten av kapseln.

STEG 2

STEG 2

STEG 3

STEG 4

STEG 5

Vrid försiktigt
toppen av
kapseln.

Spädbarnet bör vid denna
tidpunkt vaggas i den böjda
armen som ger stöd för
huvudet och fria luftvägar.
Pressa försiktigt späd
barnets haka för att öppna
munnen.

När spädbarnets mun är öppen, häll snabbt alla granulat
från kapseln direkt på tungan - inte under tungan.
Kontrollera att du kan se allt granulat ovanpå tungan.
Det är viktigt att alltid knacka på kapseln för att se till att
allt granulat är avlägsnat.
Detta måste göras direkt – du bör aldrig spara Alkindi för
framtida användning, du bör inte heller förbereda Alkindi i
förväg.
Slutligen, när spädbarnet fått sin behandling, bör du ge det
något att dricka - antingen genom bröstmatning eller flaska.
Även om Alkindi är smakneutralt, kommer detta att säkerställa att allt granulat har svalts.
Det var allt. Du kommer nu att kunna administrera Alkindi
säkert till ett spädbarn som är under en månad gammalt.

STEG 3

STEG 4

Håll kapseln så att den tryckta texten är riktad uppåt
och allt granulat har lagt sig i den nedre delen. Knacka
på kapseln så att allt granulat lägger sig.

Kläm försiktigt
botten av
kapseln.

STEG 2

Vrid försiktigt
toppen av
kapseln.

Nu finns det två
alternativ för
administration
tillgängliga
för dig.

STEG 3
Antingen kan allt granulat
hällas direkt på en sked och
stoppas i barnets mun, eller…

...om barnet kan äta porös mat,
strö granulat över en full sked
av kall eller rumstempererad
porös mat, som yoghurt eller
fruktpuré.

Oavsett vilken metod du använder, kom ihåg att det är viktigt
att alltid knacka på kapseln för att se till att allt granulat är avlägsnat.
Det måste ges direkt – du bör aldrig spara Alkindi för framtida
användning, du bör inte heller förbereda Alkindi i förväg.

STEG 5

STEG 1

Slutligen, när barnet har fått sin behandling, bör du ge det något
att dricka direkt för att vara säker på att alla korn är svalda.
Även om Alkindi är smakneutralt, kommer detta att säkerställa
att allt granulat har svalts.
Du bör nu kunna administrera Alkindi säkert till ett litet barn.

Håll kapseln så att den tryckta texten är riktad uppåt och allt
granulat har lagt sig i den nedre delen. Knacka på kapseln så
att allt granulat lägger sig.

Kläm försiktigt
botten av
kapseln.

Vrid försiktigt
toppen av
kapseln.

Ta det direkt. Tugga inte granulatet.
Se till att alltid ta allt granulat direkt
– du bör aldrig spara Alkindi för
framtida användning, du bör inte
heller förbereda Alkindi i förväg.

STEG 4

Häll granulatet direkt ovanpå tungan och
inte under. Det är viktigt att alltid knacka
på kapseln för att se till att allt granulat är
avlägsnat.

STEG 5

Slutligen, ta något att dricka direkt efter att
behandlingen givits. Även om Alkindi är smakneutralt, kommer detta att säkerställa att allt
granulat har svalts.

