
Barnläkemedelsinstruktion sid1 (2)

Omalizumab subkutan inj

(Xolair) förfylld spruta 75 alt 150 mg

Administreringssätt

Subkutan injektion: i överarmen alternativt i låret. 

Administrering kan ta 5 - 10 sek pga lösningens viskositet.

Användning av sprutan: 

- Undvik kontakt med aktiveringsklämmorna på sprutan så att det automatiska 

nålskyddet inte utlöses. För mer info se fass.se

- Om injektionsvätska läcker från injektionsstället för in nålen lite till. 

- Håll kolven nertryckt medan nålen försiktigt dras ut från injektionsstället. Släpp 

därefter kolven långsamt och låt det automatiska nålskyddet täcka nålen.

Vanlig indikation och dos

Behandling bör initieras av läkare med specialistkompetens inom astma 

och allergi.

Tilläggsbehandling vid svår allergisk astma

Barn över 6 år och över 20 kg: 

Dos och doseringsintervall baseras på IgE-nivån före behandlingsstart 

(E/mL) samt av kroppsvikten (kg), se doseringstabell på fass.se.

Utvärdering av behandling bör ske efter 16 veckor. Markant förbättring av 

astman är indikation för fortsatt behandling. 

Se fass.se för:

- doseringstabell

- omräkning från dos till antal injektionssprutor

- antal injektioner 

- total injektionsvolym för varje administreringstillfälle

Denna instruktion gäller förfyllda sputor 75 mg (0,5 mL) och 150 mg (1 mL), 

koncentration 150 mg/mL.

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

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2017-05-30 09:38:16

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-06-14 17:25:23

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 3173

ID/spårnummer: 3371

Giltig fr o m: 2017-06-14 17:25:23

Utskriftsdatum: 2017-06-14



Barnläkemedelsinstruktion sid2 (2)

Omalizumab subkutan inj

(Xolair) förfylld spruta 75 alt 150 mg

Referens/Länk

Hållbarhet  preparat:

Xolair (registrerad produkt)

75 mg, Injektionsvätska, lösning

Hållbar: Förvaras i kylskåp (2 - 8 °C). Får ej frysas. Förvaras i 

originalförpackningen. Ljuskänsligt. Hållbar 4 tim i rumstemperatur. Gäller 

även 150 mg förfylld spruta. 

FASS Xolair injektionsvätska 150 mg
http://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20080312000022

FASS Xolair injektionsvätska 75 mg
http://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20080312000015

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

Tilläggsbehandling vid kronisk spontan/idiopatisk urtikaria

Dosering är inte beroende av serum-IgE eller kroppsvikt. 

Barn över 12 år: 150 eller 300 mg var fjärde vecka.  

Begränsad erfarenhet av behandlingslängd över 6 mån.

Mätning av IgE under behandling kan inte användas för dosjustering, då 

behandlingen i sig ökar IgE-nivåerna. Därför ska mätningar av IgE göras innan 

behandlingsstart. IgE-värdena är förhöjda upp till ett år efter avslutad 

behandling.

Plötsligt avslut av steroidbehandling bör undvikas efter insättning av 

omalizumab. Dosminskning av steroider bör göras successivt och under 

läkarkontroll. 

För dosering utanför gränserna i doseringstabellen (fass.se) krävs särskilt 

övervägande av allergispecialist.

Övrig information

Substansspecifika uppgifter

Omalizumab, R03DX05
http://www.fass.se/LIF/substance?substanceId=ID1N90OT9VLGRD3CSR&UserTypeID=0

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

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2017-05-30 09:38:16

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-06-14 17:25:23

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 3173

ID/spårnummer: 3371

Giltig fr o m: 2017-06-14 17:25:23

Utskriftsdatum: 2017-06-14


