
De Belgische gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in de handel brengen 
van het geneesmiddel Paracetamol Teva 10 mg/ml oplossing voor infusie. Het verplicht plan voor risicobeper-
king in België, waarvan deze informatie deel uitmaakt, is een maatregel genomen om een veilig en doeltreffend 
gebruik van Paracetamol Teva 10 mg/ml oplossing voor infusie te waarborgen (RMA versie 06/2015).

PARACETAMOL TEVA 10 
mg/ml oplossing voor infusie

Let op: risico op overdosis van Paracetamol Teva 10 mg/ml oplossing voor infusie in het bijzonder bij kinderen als gevolg 
van toedieningsfouten als gevolg van verwarring tussen mg en ml. De aanbevolen dosis is ongewijzigd.

Therapeutische indicaties:1

•     kortetermijnbehandeling van matige pijn,                  
vooral na een operatie.

•      kortetermijnbehandeling van koorts.
wanneer intraveneuze toediening medisch gerechtvaar-
digd is wegens een dringende noodzaak om pijn of 
hyperthermie te behandelen en/of wanneer andere 
toedieningswijzen niet mogelijk zijn.

Toedieningsprotocol

Voorbeeld (tot 10 kg)

Pasgeborenen, 
zuigelingen

en kinderen ≤ 10 kg

Kinderen > 10 kg
en ≤ 33 kg

Kinderen, 
adolescenten en 

volwassenen
> 33 kg en ≤ 50 kg

Adolescenten en 
volwassenen > 50 kg 
zonder additionele 

risicofactoren
voor hepatotoxiciteit

Adolescenten en 
volwassenen > 50 kg 

met additionele 
risicofactoren

voor hepatotoxiciteit

Dosis 7,5 mg/kg
d.w.z. 0,75 ml/kg

15 mg/kg
d.w.z. 1,5 ml/kg

15 mg/kg
d.w.z. 1,5 ml/kg

1000 mg
d.w.z. 100 ml

1000 mg
d.w.z. 100 ml

Niet meer dan 
4 maal per dag

7,5 mg/kg

Niet meer dan 
4 maal per dag

15 mg/kg

Niet meer dan 
4 maal per dag

15 mg/kg

Niet meer dan 
4 maal per dag

1000 mg

Niet meer dan 
4 maal per dag

750 mg

Minimale interval Minimale interval tussen elke toediening: 4 uur         Minimale interval ingeval ernstige nierinsufficiëntie: 6 uur

Max. per 24 uur 30 mg/kg
(maar niet meer 

dan 300 mg)

60 mg/kg
(maar niet meer 
dan 2000 mg)

60 mg/kg
(maar niet meer 
dan 3000 mg)

4000 mg 3000 mg

Paracetamol Teva 
10 mg/ml oplossing 
voor infusie

Paracetamol Teva 10 mg/ml - 50 ml 
1 ml = 10 mg

voor patiënten tot 33 kg

Paracetamol Teva 10 mg/ml - 100 ml 
1 ml = 10 mg

voor patiënten > 33 kg

Risico op overdosis van Paracetamol Teva
10 mg/ml oplossing voor infusie in het bijzonder 
bij kinderen als gevolg van toedieningsfouten. 

De toe te dienen dosis is uitsluitend afhankelijk
van het gewicht van de patiënt.
Afhankelijk van het gewicht van het kind kunnen de     
toegediende volumes zeer laag zijn.

•  Paracetamol Teva kan maximaal één op tien (één volume-eenheid 
Paracetamol Teva op negen volume-eenheden verdunningsmiddel) 
worden verdund in een 9 mg/ml (0.9%) natriumchlorideoplossing 
of een 50 mg/ml (5%) glucoseoplossing. Gebruik in dit geval de 
verdunde oplossing binnen het uur dat die is klaargemaakt 
(inclusief infusietijd).

•  Denk erom dat nauwkeurige controle nodig is, in het bijzonder aan 
het einde van de infusie.

•  Als paracetamol wordt toegediend aan patiënten met een ernstige 
nierinsufficiëntie (creatinineklaring ≤ 30 ml/min), dan is het aan te 
raden de dosis te verlagen en de minimale tussenpoos tussen elke 
toediening te verlengen tot 6 uur.

Gedetailleerde informatie staat ook in de huidige Samenvatting van 
de productkenmerken (SKP).
Referenties: 1 SKP Paracetamol Teva 10 mg/ml.

Teva Pharma Belgium nv/sa

Melden van bijwerkingen: De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht de bijwerkingen geassocieerd met het gebruik van Paracetamol Teva 10 mg/ml te melden aan de afdeling 
Vigilantie van het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg). Het melden kan online gebeuren via www.gelefiche.be of via de “papieren gele fiche” 
beschikbaar via het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium en via de Folia Pharmacotherapeutica. De gele fiche kan worden verzonden per post naar het adres Fagg – afdeling 
Vigilantie – Eurostation II – Victor Hortaplein 40/40 – 1060 Brussel, per fax op het nummer 02/528.40.01, of per mail naar: adversedrugreactions@fagg-afmps.be.

Gewicht Toe te dienen dosis
 tot 4 maal per dag

Max. dosis 
per 24 uur

1 kg 7,5 mg 0,75 ml 30 mg 3 ml

2 kg 15 mg 1,5 ml 60 mg 6 ml

3 kg 22,5 mg 2,25 ml 90 mg 9 ml

4 kg 30 mg 3,0 ml 120 mg 12 ml

5 kg 37,5 mg 3,75 ml 150 mg 15 ml

6 kg 45 mg 4,5 ml 180 mg 18 ml

7 kg 52,5 mg 5,25 ml 210 mg 21 ml

8 kg 60 mg 6,0 ml 240 mg 24 ml

9 kg 67,5 mg 6,75 ml 270 mg 27 ml

10 kg 75 mg 7,5 ml 300 mg 30 ml


