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Lyf: Paracetamol Baxter 10 mg/ml innrennslislausn 
 
Tilkynning um hættu á mistökum við lyfjagjöf sem getur leitt til ofskömmtunar fyrir slysni og dauða. 
 
Kæri heilbrigðisstarfsmaður, 
 
hér með viljum við upplýsa að Lyfjastofnun hefur samþykkt fræðsluefni sem er skilyrði fyrir markaðsetningu 
lyfsins til að auka öryggi og tryggja rétta notkun þess. 
 
Komið hefur í ljós hætta á mistökum við lyfjagjöf, sem getur leitt til ofskömmtunar Paracetamol Baxter 
10 mg/ml innrennslislausnar fyrir slysni. Þetta er vegna þess að ruglað er saman mælieiningunum ml og 
mg við notkun lyfsins handa: 

• nýburum og ungbörnum 

• fullorðnum sjúklingum í undirþyngd. 
 
Til að draga úr þessari hættu hefur verið útbúið eftirfarandi fræðsluefni: 
 

1. Skömmtunarkort, til að finna skammtastærð út frá líkamsþyngd, meðfylgjandi og einnig að finna á 
www.serlyfjaskra.is 

2. Veggspjald um gjöf lyfsins hjá nýburum, ungbörnum og börnum sem vega 10 kg eða minna, 
meðfylgjandi og einnig að finna á www.serlyfjaskra.is 

 
Þetta bréf er ætlað heilbrigðisstarfsfólki sem gæti ávísað Paracetamol Baxter 10 mg/ml innrennslislausn 
eða tekið þátt í skömmtun eða gjöf lyfsins og á að dreifa því til þeirra, á þeim sjúkrastofnunum sem við á. 
 
Vinsamlega aðstoðið okkur við að dreifa þessum mikilvægu öryggisupplýsingum og fræðsluefni til 
heilbrigðisstarfsfólks sem gæti ávísað Paracetamol Baxter eða tekið þátt í skömmtun eða gjöf 
lyfsins, með því að afhenda því skömmtunarkortið og veggspjaldið. 
 
Ofangreint fræðsluefni mun berast ykkur með fyrstu sendingu af Paracetamol Baxter. Vinsamlega hafið 
samband við umboðsaðila Baxter á Íslandi, Icepharma hf, Lynghálsi 13, 110 Reykjavík, sími 540 8000, ef 
óskað er eftir fleiri skömmtunarkortum eða veggspjöldum. 
 
Hægt er að nálgast nýjustu samantekt á eiginleikum lyfs og fylgiseðil á www.serlyfjaskra.is  
 
Beiðni um tilkynningar: 
Vinsamlega tilkynnið allan grun um aukaverkanir sem tengist lyfinu til Lyfjastofnunar, samkvæmt 
leiðbeiningum á vefsíðum stofnunarinnar, www.lyfjastofnun.is 
 
Tilkynning aukaverkana til fyrirtækisins: 
Einnig er hægt að tilkynna grun um aukaverkanir beint til umboðsaðila fyrirtækisins, Icepharma hf, 
Lynghálsi 13, 110 Reykjavík, sími 540 8000. 
 
Virðingarfyllst, 
Baxter 
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