
Barnläkemedelsinstruktion sid1 (3)

Palivizumab intramuskulär inj 100 mg/mL

(Synagis)

100 mg

Synagis

1 st

Sterilt Vatten

1 mL
100 mg/mL

IM INJ

1,22 mL
=+

En-stegsspädning:

Detta gäller för iordningställande av pulver och vätska för injektionsvätska:
Tillsätt sterilt vatten långsamt mot injektionsflaskans vägg för att undvika 
skumbildning. Skaka ej ampullen. Bör stå i rumstemperatur i minst 20 minuter tills 
lösningen klarnat. Observera att ampullen är överfylld och pulvret i sig ger volym.

Beredningsinstruktion: 

Administreringssätt

Intramuskulär injektion: Dra upp önskad volym i sprutan med uppdragningskanyl. 
Byt till nål för intramuskulär injektion, fyll nålen. 
Administrering bör helst ske i främre laterala sidan av låret. Injektion i 
glutealmuskeln bör undvikas pga risk att skada ischiasnerven.

Överstiger injektionsvolymen 1 mL bör dosen fördelas på två eller fler ställen.

Vanlig indikation och dos

Arbetsmiljö Ange batchnummer i journalhandling, -

 

  

Synagis, IM INJ

1 st

Ingen spädning:

100 mg/mL

Detta gäller för färdig injektionsvätska, lösning:
Skaka inte flaskan. Injektionsflaskorna är överfyllda så att 50 resp. 100 mg kan dras 
upp.

Beredningsinstruktion: 

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes. 
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Barnläkemedelsinstruktion sid2 (3)

Palivizumab intramuskulär inj 100 mg/mL

(Synagis)

Referens/Länk

Hållbarhet  preparat:

Synagis (registrerad produkt)

100 mg, Pulver & vätska till inj/inf

Hållbar: Kyl i originalförp. Får ej frysas. 

100 mg/mL, Injektionsvätska, intramuskulär

Hållbar: Ljuskänsligt. 6 timmar rumstemperatur efter 
öppnande/iordningställande. 

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

Internetadress FDA om Synagis
http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2002/palimed102302LB.pdf

Pediatric Dosage Handbook 

Rekommendation  ,(Grade 1B)
http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Profylax mot RS-virusinfektion.

15 mg/kg = 0,15 mL/kg ges en gång i månaden. 
Formel: 15 mg/kg * barnets aktuella vikt i kg / 100 = Antal mL av Synagis 
100 mg/mL. 

Max 35 dagar mellan administreringstillfällena. 

Antal doser beroende på smittläge, dock max 5 per säsong.

Barn som är utskrivna får vanligtvis första dosen i mitten av december. Barn som 
skrivs ut under pågående RSV-säsong får första dosen innan utskrivning. Andra 
dosen ges efter 27 - 30 dagar, efterföljande doser ges med 30 +/- 5 dagars 
intervall.

Vid beräkning av volym som ska administreras utifrån barnets aktuella vikt är en 
rekommendation att tillåta 10% volymsdifferens.
Exempel 1: om 0,6 mL ska ges, men endast 0,55 mL kan dras ut är detta OK.
Exempel 2: om 1,1 mL ska ges, men endast 1 mL kan dras ut är detta OK.

Enligt Fass-text för Synagis ska färdigberedda lösningar användas omedelbart . 
Utifrån uppgifter i andra källor har vi dock underlag för att sätta längre 
hållbarhet.

Övrig information

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes. 
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Barnläkemedelsinstruktion sid3 (3)

Palivizumab intramuskulär inj 100 mg/mL

(Synagis)

Substansspecifika uppgifter

palivizumab, J06BB16
http://www.fass.se/LIF/substance?substanceId=IDE4POJKUCFX9VERT1&UserTypeID=0

palivizumab, J06BB16
http://www.fass.se/LIF/substance?substanceId=IDE4POJKUCFX9VERT1&UserTypeID=0

Lokal länk

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#1215

Lokal instruktion, begränsad åtkomst
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