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VANLIG INDIKATION OCH DOS
Migrän, anfallsbehandling

Barn 10 - 11 år: 2,5 mg (se Övrig information)
Barn från 12 år: 2,5 - 5 mg/DOS, max 10 mg/DYGN

Bör ges vid första tecknet på migränattack. 

I de fall patienten har svarat på första dosen, men symtomen återkommer inom 
24 timmar kan en andra dos tas. Den andra dosen bör tas tidigast 2 timmar efter 
den första.

Nasalt zolmitriptan är godkänt till barn från 12 år, men det förekommer användning till 
yngre barn. I dessa fall ska ordinationen göras av barnläkare och/eller i samråd med 
barnneurolog.

Zolmitripan nässpray tolereras ofta bättre än sumatriptan nässpray tack vare bättre smak.

Rekommendationen för behandling av barn med triptaner avser nässpray. Perorala 
beredningar rekommenderas inte då de har bristande dokumentation gällande klinisk 
effekt på barn.

ÖVRIG INFORMATION

REFERENS/LÄNK

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

Internetadress Kloka Listan
https://klokalistan.se/

PubMed PMID M Oskoui et al. Practice guideline update summary: Acute treatment of 
migraine in children and adolescents: Report of the Guideline Development, 
Dissemination, and Implementation Subcommittee of the American Academy of 
Neurology and the American Headache 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31413171

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

Nässpray 2,5 och 5 mg/dos (Zomig Nasal)

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

ADMINISTRERING

Nasalt: 
Ges som engångsdos i ena näsborren. 

Näsan ska snytas ur/rengöras innan dosen administreras. Huvudet lutas lätt bakåt och 
munnen ska hållas stängd. Andas in försiktigt genom näsan och tryck samtidigt hårt på 
kolven. Håll fortfarande huvudet tillbakalutat och andas genom munnen i 5 - 10 sekunder.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING
Zolmitriptan (registrerad produkt)

 Nässpray, lösning

Förvaras vid högst 25 °C. Engångsdos, kasseras efter användning. Gäller båda 
styrkorna. 
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