Falsk krupp

barn

Orsak
Virus - Parainfluensa typ 1 och 2, Influensa A
RSV - Respiratory Syncytial Virus
Initial bedömning
ABCDE
Riktad anamnes
S Tilltagande skällande hosta, luft hunger, inspiratorisk stridor, feber.
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Akut debut, ofta nattetid eller en stund efter sänggående.
Vill sitta upprätt.
Stridor, lufthunger.
Lokaliserat till halsen.
Moderat till allvarligt tillstånd.

Medicinering, givna läkemedel.
Tidigare kruppanfall, ÖLI, astma, halsont.
Inkluderar nappflaska/amning.
ÖLI, halsont, låg- till måttlig feber, allmän sjukdomskänsla.

Undersökning
Vitalparametrar
/status

Basal (AF, auskultation, saturation, PF, rytm, pulskvalitet, BT,
vakenhet, temp)
• Arytmiövervakning om adrenalin ges

Riktad
Indikationer för behandling
Andningsbesvär
− Snabb avtransport vid allvarlig stridor, andningsbesvär, SpO2 <90.
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Falsk krupp

barn

Behandling
Basal (fri luftväg, assistera andningen v.b, oxygen, venväg enligt
”Prehospital undersökning och behandling”).
Specifik
– Inhalation adrenalin 1 mg/ml:
Kroppsvikt (kg)
5
10
15
20
25
30
≥40
Volym (ml)
0,25 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5
2,0
Späd med NaCl till 2 ml
Kan upprepas
Vid kraftig pulsökning/tremor, gör paus i behandlingen och ge enbart oxygen.
– T. betametason 0,5 mg. löst i vatten,
Ålder (år)
<6
>6
Antal
6
10
alternativt inj. betametason 4 mg/ml, 1 ml i.v.
– 0,5 mg, 8 tabl. löst i vatten,
alternativt Inj. betametason 4 mg/ml, 1 ml i.v.
– Transportera sittande på bår.
– Assistera andningen vid utmattning.
– Vid allvarligt tillstånd: venväg om möjligt alternativt EMLA® barn (3 mån–1
år) 1 st plåster. Barn (>1år) 2 st plåster.
Övervakning
− Basal (ABCD, vitalparametrar/-status).
Mål för behandling
Basala behandlingmål enligt ”Prehospital undersökning och behandling (barn <18
år)”
Undvik om möjligt kortison till små barn då det ger tillväxtpåverkan och effekten
sätter in långsamt(2-3 tim), samråd med barnläkare innan det ges om inte
symtomen är mycket allvarliga.
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