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VANLIG INDIKATION OCH DOS

Ordineras i antal ampuller (st). Avrunda om möjligt till hela ampuller.

Hereditärt angioödem typ I och II (HAE), Behandling och profylax inför procedur

Vid profylaktisk behandling finns mer erfarenhet kring användning av Berinert.

Vanlig dos: 20 E/kg

Barn under 30 kg: 500 E 

Barn 30 - 60 kg: 1000 E 

Barn över 60 kg: 1000 E är oftast tillräckligt om ej livshotande symptom, max 

1500 E

REFERENS/LÄNK

BNF-C 

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

FASS 

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

NeoFax 

Pediatric Dosage Handbook 

Rekommendation  ,(Grade 2D)

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

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst
http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4493
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EPED CENTRALT

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT

Berinert 500 E och 1500 E
Cinryze 500 E

OBS! Produkterna är ej utbytbara

Ordination bör ske i antal hela ampuller (st) för att minimera kassation.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Ska iordningställas med den vätska och de material som medföljer förpackningen.

Följ instruktionen i bipacksedeln.

Låt, om möjligt, injektionsvätskan anta rumstemperatur inför iordningställande. 

Rotera flaskan försiktigt vid upplösning av pulvret. Skaka inte, då det kan leda till 

skumbildning.

Efter beredning ska lösningen vara klar och färglös. Använd inte om den är grumlig.

Beredningsinstruktion: 

Ordineras i samråd med specialist inom allergologi.

Om anafylaxi inträffar, avbryt behandling omedelbart.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Långsam intravenös injektion

Intravenös infusion: ca 4 mL/min.

Profylax: Ska ges mindre än 6 tim (Berinert) alternativt 24 tim (Cinryze) före 

ingrepp/procedur .

Vid administrering ska produktnamn samt batchnummer eller motsvarande 

dokumenteras i journalen.
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HÅLLBARHET OCH FÖRVARING
Berinert (registrerad produkt)

500 E, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25°C. Får ej frysas. Förvaras i 

originalförpackningen. Ljuskänsligt. Den färdigbereda lösningen bör användas 

omedelbart men är hållbar 8 tim i rumstemperatur. 

1500 E, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 30°C. Får ej frysas. Förvaras i 

originalförpackningen. Ljuskänsligt. Den färdigbereda lösningen bör användas 

omedelbart men är hållbar 8 tim i rumstemperatur. 

Cinryze (registrerad produkt)

500 E, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25°C. Får ej frysas. Förvaras i ytterkartongen. 

Ljuskänsligt. Den färdigbereda lösningen bör användas omedelbart men är 

hållbar 3 tim i rumstemperatur. 

C1-esterashämmarna innehåller natrium; 4,86 mg/mL (Berinert) och 2,3 mg/mL 

(Cinryze). Detta bör beaktas för patienter där natriumrestriktion är aktuellt.

Hos patienten med benägenhet för allergiska reaktioner bör antihistamin och steroider 

ges profylaktiskt.

ÖVRIG INFORMATION
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