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Hantering av perorala läkemedel med risk för bestående toxisk effekt, arbetsinstruktion - Bilaga 3
Tabletter, kapslar, mixturer, pulver, granulat
Vid hantering av hela tabletter och kapslar föreligger ytterst små risker. Undvik att dela eller krossa tabletter och kapslar på grund av risk för partikelspridning.
Om patienten inte kan svälja en hel tabl/kaps bör beredningsform omprövas. Saknas alternativ beredningsform kan i vissa fall tabletter lösas upp i vatten, delas eller krossas och
kapslar delas.
Alla tabletter och kapslar kan inte delas eller krossas på grund av förändrad effekt eller risk för biverkningar i munhåla och svalg. På FASS finns delbarhetsinformation för många
läkemedel. I krossningsdatabasen, Stöd vid läkemedelshantering, finns information om krossning av läkemedel före administrering oralt eller i enteral sond.
Antibiotikamixturer ska beredas på sjukhusapoteket.
Exempel på
läkemedel

antibiotika (penicilliner, sulfametoxazol), neuroleptika (levomepromazin), glukokortikoider (betametason), antihistaminer av fentiazintyp (alimemazin,
prometiazin), bulkmedel med ispaghula

Risker





1.
2.
3.
4.

Skyddsutrustning
Arbetssätt

Åtgärder vid spill

Avfall

Partikelspridning vid delning och krossning av tabletter och kapslar samt vid hantering av pulver och granulat
Spill vid hantering av mixturer
Skyddshandskar i nitril och munskydd klass II vid krossning
Plastat underlägg för att fånga eventuellt spill på bänk
Handdesinfektion
Sätt på skyddsutrustning enligt ovan och arbeta på det plastade underlägget
Vid behov av att krossa eller dela en tablett eller öppna en kapsel kontrollera att det är möjligt, se information ovan
Tablettdelare bör användas för att få en god doseringsnoggrannhet, när halva tabletter ordinerats. Vid behov av att krossa, ska det ske med hjälp av en
tablettkross för att minska dammrisken. Blanda omedelbart den krossade tabletten med ca 20 ml vatten/annan vätska alt. kräm eller dyl
5. Diska tablettdelare/tablettkross genom att först torka ur läkemedelsrester med fuktigt papper (gör detta moment på plastat underlägg). Skölj med
rikligt med vatten i handfatet, låt torka
 Spill på arbetsbänk torkas upp omgående. Avlägsna spill med absorberande torkduk, rengör med vatten (avlägsnar spill bättre) och därefter med
alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med rengörande verkan/tensid
 Vid hudkontakt, tag av förorenade kläder och tvätta med tvål och vatten
 Vid ögonkontakt, skölj med stora mängder vatten eller koksaltlösning (15 min)
 Vid inandning, andas in frisk luft
Skyddshandskar, plastat underlägg, munskydd och eventuellt övrigt avfall kastas i gul uppsamlingsbox för riskavfall
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