
Barnläkemedelsinstruktion sid1 (2)

Naturliga fosfolipider intratrakealt 80 mg/mL
(Curosurf)

  1 kg    5 kg   10 kg   50 kgRimlig dos för barn
1,25100 mg/kg ml 6,25 ml

2,5200 mg/kg ml 12,5 ml

Hållbarhet  preparat:

Administreringssätt
IntraTRACHealt: Curosurf ges via endotrakealtub.
Injektionsflaskan bör värmas till rumstemperatur före användning, genom att t.ex. 
hålla den i handen några minuter. Skaka inte flaskan, vänd på den upp och ner 
försiktigt.

Vanlig indikation och dos

Nyfödda: Profylax av RDS (respiratory distress syndrom)
Maximal dos totalt: 3,75 - 5 mL/kg (300 - 400 mg/kg)

Dos 1: Helst inom 15 min efter födseln
1,25 - 2,5 mL/kg (100 - 200 mg/kg)  

Dos 2: 6 till 12 timmar efter första dosen
1,25 mL/kg (100 mg/kg)

Eventuellt dos 3: 12 timmar efter dos 2 vid kvarstående tecken på RDS 
1,25 mL/kg (100 mg/kg)

Nyfödda: Behandling RDS (respiratory distress syndrom)
Maximal dos totalt: 3,75 - 5 mL/kg (300 - 400 mg/kg)

Startdosen administreras så snart som möjligt efter diagnos av RDS
Ges som singeldos 1,25 - 2,5 mL/kg (100 - 200 mg/kg)

Fortsatt behandling: Om RDS bedöms vara orsaken till bestående nedsatt 
eller försämring av respiratorisk status
1,25 mL/kg x 2 (100 mg/kg x 2)

Text0:Monitorera kontinuerligt hjärtfrekvens och arteriell syrgaskoncentration eller syrgasmättnad.

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes. 
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Barnläkemedelsinstruktion sid2 (2)

Naturliga fosfolipider intratrakealt 80 mg/mL
(Curosurf)

Referens/Länk

Curosurf (registrerad produkt)
80 mg/mL, Instillationsvätska för luftvägarna, suspension
Hållbar: Förvaras i kyl (2 - 8 C). Ljuskänsligt. 
Injektionsflaskor som har värmts upp till rumstemperatur en gång, kan 
återföras till kylskåp inom 24 timmar, endast om de är oöppnade. En 
injektionsflaska ska inte återföras till kylskåp mer än en gång. 

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

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

Finns som 1,5 mL och 3 mL injektionsflaska.

Förslag på hantering vid återförande av oanvända injektionsflaskor till kyl:
Markeringen kan ske med ett tydligt kryss på originalförpackningen tillsammans 
med en signatur. Injektionsflaskor med kryss på ska inte återföras till kylskåp och 
kan förvaras åtskilda från andra Curosurf flaskor.

Övrig information

Substansspecifika uppgifter
Natural phospholipids, R07AA02

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes. 
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