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VANLIG INDIKATION OCH DOS

Infusionsrelaterade reaktioner (IRR) kan uppkomma under vilken infusion som 
helst, men har varit mest frekventa under den första infusionen. Reaktioner kan 
uppkomma inom 24 tim efter infusionen. 

Patienten ska premedicineras för att minska frekvens och svårighetsgrad av IRR. 
Dessutom ska lämpliga åtgärder för hantering av svåra reaktioner (IRR och/eller 
allergisk reaktion) finnas tillgängliga i samband med infusionen.

Skovvis multipel skleros (RMS)
Tidig primärprogressiv multipel skleros (PPMS)

Barn:
Startdos: 600 mg
Ges som två separata infusioner, 300 mg per tillfälle, med 2 veckors mellanrum.

Underhållsdos: 600 mg
Ges var 6:e månad. Den första underhållsdosen ges 6 månad efter den 1:a 
infusionen av startdosen. Det minsta intervallet mellan två doser bör vara 5 
månader.
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Spädning av infusionskoncentrat Ocrevus 300 mg
Alt. 1: Spädning av dos 300 mg
Alt. 2: Spädning av dos 600 mg

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

EN-STEGSSPÄDNING Alt. 1
Okrelizumab
300 mg
1 st

NaCl 9 mg/mL

250 mL
1,2 mg/mL
INF

250 mL
=+

EN-STEGSSPÄDNING Alt. 2
Okrelizumab
300 mg
2 st

NaCl 9 mg/mL

500 mL
1,2 mg/mL
INF

500 mL
=+

Skaka inte flaskan med infusionskoncentratet.

Beredningsinstruktion: 
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ADMINISTRERINGSSÄTT

Innan infusionen startas bör lösningen ha antagit rumstemperatur. Enligt författning 
HSLF-FS 2017:37 ange batchnummer i journalhandling.

Intravenös infusion: 
Startdos 600 mg ( 2 x 300 mg): infusionen startas på 30 mL/tim i 30 min, därefter kan 
infusionshastigheten ökas i steg med 30 mL/tim var 30:e min till max 180 mL/tim. Varje 
infusion ska ges under ca 2,5 tim.

Efterföljande doser (600 mg): infusionen startas på 40 mL/tim i 30 min, därefter kan 
infusionshastigheten ökas i steg med 40 mL/tim var 30:e min till max 200 mL/tim. Varje 
infusion ska ges under ca 3,5 tim.

Patienten ska övervakas under infusionen och minst 1 timme efter avslutad infusion. Puls 
och blodtryck ska kontrolleras.

Lösningen ska administreras via ett infusionsset med ett 0,2 eller 0,22 mikrometers in-
line-filter.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING
Okrelizumab (registrerad produkt)

300 mg, Koncentrat till infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvaras i kylskåp i ytterkartongen, ljuskänsligt. Får ej frysas. 

1,2 mg/mL, Infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: 24 tim i kylskåp, därefter 8 tim i rumstemperatur. 
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