
 Läkemedel för injektion eller infusion   den 12 juni 2012

Berinert, IV inj, IV inf 
C1-esterashämmare, human 50  mg/ml

Läkemedelsinstruktion 

Indikation: Hereditärt angioödem typ I och II (HAE)
Behandling av akuta attacker t ex buksmärtor, andningssvårigheter.
Profylax vid planerad kirurgi eller ingrepp i munhålan.

Vanlig dos: Cirka 20 E/kg som kan jämnas ut uppåt till 500E (upp till 30 kg), 1000 E (> 30 ≤ 60 kg), 
1500 E ( > 60 kg*). *1000 E oftast tillräckligt om ej livshotande symptom.

Om anafylaktisk reaktion inträffar skall behandlingen med Berinert avbrytas omedelbart. Nytt 

inf subst IV inj, IV inf

500 E 50  mg/ml

1 st 10 ml 10 ml+ =

Beredningsinstruktion: 
1) Värm injektionsflaskan genom att värma den med händerna eller låta den stå ca 1 timme i
rumstemperatur. 
OBS ! Injektionsflaskan får inte utsättas för direkt värme eller värmas. Den ska endast anta 
rumstemperatur.
2) Lösningen bereds nu enligt information från FASS (bipacksedel).
OBS ! Skaka inte flaskan vid upplösning  
Använd inte lösningen om den är grumlig eller om den innehåller flagor eller partiklar.

Berinert ska inte blandas med andra läkemedel och/eller spädningsvätskor i sprutan/infusionssetet.

Administrering: Den färdigberedda lösningen ges som  långsam intravenös injektion eller infusion 
(4 ml/minut).

Hållbarhet efter iordningställande: Förvaras högst 8 timmar i rumstemperatur.; Originalförp 
hållbarhet: Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Får ej frysas.

Varunummer: 168119, Berinert, pulver och vätska till inj/infusionsvätska, lösning 500E, 1 st

Källa: FASS

medföljande vätska 
(vatten för inj.vätskor)
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Läkemedel för injektion eller infusion  Ska revideras inom 2 år
den 12 juni 2012

Berinert, IV inj, IV inf 
C1-esterashämmare, human 50  mg/ml

Läkemedelsinstruktion för Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset

ställningstagande tas av behandlande läkare.
 
Berinert ges vid behov vid akut anfall av HAE 

Som profylax ges det 1-2 timmar inför planerad kirurgi.

Referens ‐ Det blåa fältet innehåller klickbar länk till referensen

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus: 
PM/riktlinjer för behandling av hereditärt angioödem (HAE) 
vid ALB)

http://gamlainuti.karolinska.se/upload/Akutvårdsverksamheten,%20barn/pm_%20Hereditärt%20angioödem.pdf
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