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VANLIG INDIKATION OCH DOS

Observera att behandling med zanamivir inte är en ersättning för 
influensavaccination.

Behandling ska påbörjas så snart som möjligt och inom 36 timmar efter 
symtomdebut (vid behandling) respektive efter exponering för infekterad person 
(vid profylax).

Behandling av influensa

Barn 5 - 18 år: 10 mg x 2

Behandlingstid: 5 dagar

Profylax mot influensa efter exponering

Barn 5 - 18 år: 10 mg x 1

Behandlingstid: 10 dagar

Zanamivir inhalationspulver är kontraindicerat för patienter med mjölkproteinallergi.

Andra inhalationsläkemedel, så som läkemedel mot astma, ska tas före inhalation av 
zanamivir.

ÖVRIG INFORMATION

REFERENS/LÄNK

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

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Behandling och profylax vid influensa
https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-
forskrivning/behandlingsrekommendationer/sok-behandlingsrekommendationer?q=influensa

PubMed PMID J-W Liu et al. Comparison of antiviral agents for seasonal influenza 
outcomes in healthy adults and children.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34387680

Inhalationspulver 5 mg/dos (Relenza)

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

ADMINISTRERING

Inhalation: 
Dosen inhaleras med hjälp av medföljande Diskhaler, som laddas med en dosskiva 
(Rotadisk). Varje dosskiva innehåller 4 avdelade doser (4 x 5 mg). Vid varje dostillfälle ska 
2 x 5 mg inhaleras.

Diskhaler ska hållas i ett horisontellt läge. I direkt anslutning till inhalationen, lyft upp 
locket på Diskhaler så långt det går så att blistret perforeras, stäng sedan locket igen. 
Innan inhalationen görs en normal utandning. Obs - utandningen ska INTE göras genom 
Diskhaler (pulvret blåser bort). Efter utandningen placeras Diskhaler mellan tänderna, 
läpparna sluts och ett snabbt, djupt andetag tas. Därefter hålls andan i några sekunder.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING
Zanamivir (registrerad produkt)

5 mg/dos, Inhalationspulver, avdelad dos

Förvaras vid högst 30 °C. 
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