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VANLIG INDIKATION OCH DOS

Ska ordineras av cystisk fibros-läkare.

Luftvägsinfektion vid cystisk fibros

Barn 1 mån - 18 år: 300 mg x 2      (5 mL x 2) 

Inhaleras efter sedvanlig inhalationsbehandling och andningsgymnastik. 

Dosintervallet bör vara 12 tim, men minst 6 tim.

Patientens förmåga att ha rätt inhalationsteknik styr vid vilken ålder som 

behandlingen kan sättas in.

Behandlingstid: 28 dagar. Vid kronisk kolonisering av bakterier ges tobramycin 

on/off, dvs 4 veckor med behandling, 4 veckor utan. Detta upprepas tills annat 

ordineras.

Serumkoncentrationen av tobramycin bör kontrolleras hos patienter med känd eller 

misstänkt hörsel- eller njurfunktionsnedsättning samt hos patienter som samtidigt får 

parenteral behandling med aminoglykosid.

Lösningen har svagt gul färg, viss variation i färg kan förekomma. Detta är normalt 

förutsatt att läkemedlet har förvarats som det ska.

ÖVRIG INFORMATION

REFERENS/LÄNK

BNF-C 

http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/

FASS 

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

Micromedex 

Rekommendation  ,(Grade 2C)

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

Lösning för nebulisator 300 mg/5 mL, ska ej spädas

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

ARBETSMILJÖ

Allergirisk, hantera enligt lokal rutin, -

ADMINISTRERINGSSÄTT

Inhalation: 

Läkemedlet ska inte spädas eller blandas med något annat läkemedel i nebulisatorn. 

Inhaleras med hjälp av eFlow eller motsvarande utrustning. Utandningsfilter ska 

användas.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING
Tobramycin (registrerad produkt)

300 mg/5mL, Lösning för nebulisator

HÅLLBAR: Förvaras i kylskåp. Förvaras i originalförpackningen, ljuskänsligt. Kan 

förvaras vid högst 25 °C i högst 28 dagar. Öppnad ampull ska kasseras efter 

första uttag, sparas ej. 
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