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VANLIG INDIKATION OCH DOS

Inflammatorisk tarmsjukdom

Dosen måste justeras upp med konverteringsfaktorn 1,34 eftersom styrkan på 

produkterna avser prednisolonnatriumsuccinat och inte prednisolon.

Dos i prednisolonnatriumsuccinat = 1,34 x dos prednisolon.

Barn 1 mån - 18 år: 0,5 - 2 mg/kg x 1 prednisolon (motsv. 0,67 - 2,68 mg/kg 

prednisolonnatriumsuccinat).

Max 40 (- 60) mg/dygn prednisolon (motsv. max 54 (- 80) mg/dygn 

prednisolonnatriumsuccinat). 

Vid högdos kan dygnsdosen delas upp i två dostillfällen. Max behandlingstid är 6 

veckor.

Nedtrappningsschema:

- Vid högdosbehandling ska dygnsdosen sänkas med 10 mg/vecka. 

- Vid en dygnsdos under 20 mg/dygn ska dygnsdosen sänkas med 5 mg/vecka.

Akut lymfatisk leukemi (ALL)

Ordineras som del i trippelbehandling via ordinationsstöd för cytostatika, se 

enskilt protokoll.

Läkemedel innehållande prednisolonnatriumsuccinat är dyra, andra kostnadseffektiva 

kortikosteroider finns som alternativ.

Tänk på att ta hänsyn till konverteringsfaktorn (1,34) vid övergång från intravenös till 

oral behandling. Styrkan på tabletter/kapslar och oral lösning avser prednisolon. 

Dos prednisolon = dos prednisolonnatriumsuccinat/1,34

ÖVRIG INFORMATION

Precortalon aquosum samt Prednisolon Ebb  innehåller 
prednisolonnatriumsuccinat 25 mg/mL =  prednisolon 18,66 mg/mL

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

EN-STEGSSPÄDNING 

Prednisolon natriumsuccinat

25 mg
1 st

Sterilt Vatten

1 mL
25 mg/mL

INJ

1 mL
=+

Snurra försiktigt tills lösningen är klar. 

Den ordinerade dosen kan spädas vidare med NaCl 9 mg/mL för att ges som intravenös 

infusion.

Beredningsinstruktion: 

ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös injektion

IntraTEKAL injektion

RIMLIG DOS för Prednisolonnatriumsuccinat intravenös inj 25 mg/mL

  50 kg  10 kg   5 kg  1 kg

0,67 mg/kg  - 0,13 mL 0,27 mL 1,34 mL

2,68 mg/kg  - 0,54 mL 1,07 mL 5,36 mL

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING
Prednisolon natriumsuccinat (registrerad produkt)

25 mg/mL, INJEKTIONSVÄTSKA

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. Används omedelbart efter 

iordningställande. 
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REFERENS/LÄNK

FASS 

http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0

NOPHO protokoll ALL TOGETHER
A Treatment study protocol of the ALL Together Consortium for
children and young adults (1-45 years of age) with newly diagnosed acute
lymphoblastic leukaemia (ALL)

http://www.nopho.org/

Rekommendation  ,(Grade 1C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Svenska Barnläkarföreningen Svenska Föreningen för Pediatrisk Gastroenterologi, 
Hepatologi och Nutrition - IBD inflammatorisk tarmsjukdom hos barn och ungdomar

http://gastro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/
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