Sådan forebygges betændelsestilstanden
endocarditis hos børn med hjertesygdom
Endocarditis er en betændelsestilstand, der kan opstå
i hjertet, specielt hos børn med medfødt hjertesygdom. Tilstanden er sjælden, men vi anbefaler alligevel forebyggende behandling (profylakse) i alle tilfælde af medfødt hjertesygdom på nær ’isoleret valvulær
pulmonalstenose’ og ’artrieseptumdefekt’ (ASD).

SÅDAN FOREGÅR BEHANDLINGEN
Behandling mod endocarditis består i forebyggende
antibiotikabehandling. Vi anbefaler, at barnet skal
have forebyggende behandling i følgende situationer:
Hos tandlægen, hvis der er risiko for blødning i
tandkødet, det vil sige ved tandrensning, tandudtrækning, rodbehandling eller tandkødsoperationer.
Hos øre-næse-hals-lægen, hvis barnet skal have
en operation, hvor der er risiko for slimhindeblødning, fx ved fjernelse af mandler og polypper samt
ved operationer i ører og luftveje.
Hvis barnet skal opereres i luftveje, mave-tarmkanal eller urinveje.

Eller:
< 10 år: Pivampicillin 50 mg/kg p.o.
> 10 år: Pivampicillin 2 g p.o.
Giv barnet det valgte præparat 1 time før indgrebet.
Behandling, hvis barnet har penicillin-allergi
Hvis der er mistanke om eller allerede er konstateret
penicillin-allergi, skal følgende præparat bruges:
< 10 år: Erythromycin 30 mg/kg + 15 mg/kg
> 10 år: Erythromycin 1,5 g + 0,75 g
Giv første dosis 1 time før indgrebet og anden dosis 6
timer efter.

KONTAKT OG MERE VIDEN
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
os.

Kontakt
Børne- og Ungeafdelingen

Vi anbefaler, at I har denne pjece med, når barnet
skal til tandlæge, speciallæge eller på sygehuset.

Sekretariatet
Tlf. 97 66 33 30

Forebyggende antibiotikabehandling er ikke nødvendig, hvis barnet har feber, og heller ikke, når barnet
taber sine tænder på almindelig vis – ej heller, hvis
det bløder i tandkødet, når det sker.

Børneambulatoriet
Tlf. 97 66 34 00

SÅDAN VÆLGES OG DOSERES MEDICINEN

Børne- og Ungedagafsnit
Tlf. 97 66 34 12

Standardforebyggelse
Hvis der er tale om standardforebyggelse, skal følgende anvisninger følges:
< 10 år: Tablet Amoxicillin 1,5 g p.o. eller 50 mg/kg
p.o.
> 10 år: Amoxicillin 3 g p.o.

Børnemodtagelsen
Tlf. 97 66 34 21

Børne- og Ungedøgnafsnit, Etage 1
Tlf. 97 66 34 25
Børne- og Ungedøgnafsnit, Etage 2
Tlf. 97 66 64 33
Vi træffes bedst:
Mandag – fredag 10.00 – 14.00

Børne- og Ungeafdelingen
www.aalborguh.rn.dk
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