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VANLIG INDIKATION OCH DOS

Behandling ska inledas och övervakas av barnreumatolog.

Cytokinstorm syndrom inkl sekundär HLH/MAS och MIS-C

Behandling bör påbörjas inom 12 timmar efter första misstanke.

Barn under 50 kg: 5 - 10 mg/kg/dygn
Barn från 50 kg: 200 mg x 3 

I undantagsfall, och i samråd med barnreumatolog, kan högre doser ges.

Vid måttligt nedsatt njurfunktion bör dosen ges varannan dag.

Systemisk juvenil idiopatisk artrit (sJIA)

Barn under 40 kg: 5 mg/kg x 2
Barn från 40 kg: 100 mg/DOS x 4

Vid måttligt nedsatt njurfunktion bör dosen ges varannan dag.

HLH = hemofagocyterande lymfohistiocytos  
MAS = makrofagaktiverande syndrom 
MIS-C = multisystemiskt inflammatoriskt syndrom

ÖVRIG INFORMATION

Kineret förfylld spruta 100 mg/0,67 mL

Instruktionen lämpar sig för administrering av hel spruta á 100 mg. För administrering 
av delmängd av spruta, se annan instruktion.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

ADMINISTRERINGSSÄTT

Långsam intravenös injektion: 2 - 5 min

Ordinerad dos bör spädas vidare i NaCl 9 mg/mL (ca 5 mL) för att underlätta 
administreringen.

Ska ges ensamt i infarten samt viktigt att spola infarten innan och efter administrering 
med NaCl 9 mg/mL. Detta för att säkerställa att patienten erhåller hela dosen och 
samtidigt undvika att anakinra blandas med andra läkemedel.

Pausa eventuellt underhållsdropp vid administrering av anakinra.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING
Kineret förfylld spruta (registrerad produkt)

100 mg, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta

HÅLLBAR: Förvaras i kyl. Kan förvaras i rumstemperatur i högst 12 tim. Under 
denna tid måste läkemedlet användas, alternativt slängas om 12 tim passerats. 
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