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VANLIG INDIKATION OCH DOS
Spinal muskelatrofi typ 5q

Nyfödda:
Laddningsdos: 12 mg (5 mL) ges dag 0, dag 14, dag 28 och dag 63
Underhållsdos: 12 mg (5 mL) var 4:e månad

Barn 1 mån - 18 år:
Laddningsdos: 12 mg (5 mL) ges dag 0, dag 14, dag 28 och dag 63
Underhållsdos: 12 mg (5 mL) var 4:e månad

För hantering av eventuell glömd eller fördröjd dos, se Övrig information.

Hantering av glömd eller fördröjd dos:
- Laddningsdos: administreras så snart som möjligt, sedan följs ordinerad 
doseringsfrekvens men det ska vara minst 14 dagar mellan doserna.
- Underhållsdos: administreras så snart som möjligt, sedan fortsatt dosering var 4:e 
månad.

På grund av mycket hög läkemedelskostnad för nusinersen ska läkemedlet iordningställas 
först efter att tillgång till patientens likvorrum är säkerställd.

ÖVRIG INFORMATION

REFERENS/LÄNK

BNF-C 
http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/

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

Micromedex 

NeoFax 

Rekommendation  ,(Grade 2C)
http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Färdigberedd injektionslösning 12 mg/5 mL (Spinraza)

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tillgång till likvorrummet ska vara säkerställd INNAN iordningställandet påbörjas, se 
Övrig information.

Iordningställande av patientdos kan ske på vårdenhet, dock mycket viktigt med ASEPTISK 
TEKNIK då läkemedlet ska administreras intratekalt.

Låt lösningen anta rumstemperatur, yttre värmekälla ska inte användas. Lösningen ska 
vara klar och färglös. Lösningen får inte spädas.

Beredningsinstruktion: 

ADMINISTRERING

IntraTEKAL injektion: 
Innan dosen administreras ska motsvarande volym (5 mL) cerebrospinalvätska avlägsnas.

Ges under 1 - 3 min genom lumbalpunktion med en kanyl för spinalanestesi.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING
Nusinersen (registrerad produkt)

12 mg, Injektionsvätska, lösning

Förvaras i kylskåp. Förvaras i ytterkartong, ljuskänsligt. Oöppnad flaska kan 
förvaras i rumstemp i 14 dagar om skyddad för ljus i originalförpackning, annars 
högst 30 tim. När lösningen dragits upp i spruta ska den användas inom 6 tim, 
annars kasseras. 
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