
DOSKORT 

ORENCIA® (abatacept)

Injektionsvätska, lösning

Förfylld penna (ClickJect®) 
125 mg

Förfylld spruta
125 mg

Pulver till koncentrat till 
infusionsvätska, lösning

Intravenös infusion
250 mg

Injektionsvätska, lösning

www.bms.com/se



BYTE FRÅN ORENCIA® IV TILL ORENCIA® 
SC FÖRFYLLD PENNA
• Patienter som övergår från intravenös behandling (IV) med 

ORENCIA® till subkutan administrering ska ta den första 
subkutana dosen istället för nästa planerade intravenösa dos

Injektionsvätska, lösning  
Förfylld penna (ClickJect®)

Dosering vuxna
Reumatoid artrit och Psoriasisartrit

NY PATIENT PÅ ORENCIA® SC FÖRFYLLD PENNA
• Ges varje vecka som en subkutan injektion (SC)
• 125 mg oberoende av vikt
• Eventuell intravenös bolusdos: 

Reumatoid artrit: kan inledas med eller utan bolusdos 
Psoriasisartrit: ej behov av bolusdos

• Om behandlingen inleds med en intravenös infusion ska den 
första subkutana injektionen ges inom ett dygn efter avslutad 
infusion. Därefter ges de subkutana injektionerna en gång 
per vecka

ORENCIA® (abatacept)

125 mg

Månadsdos

Vecka

IV

1 2 30

SC

1
Vecka

2 30

SC



BYTE FRÅN ORENCIA® IV TILL ORENCIA® 
SC FÖRFYLLD SPRUTA
• Patienter som övergår från intravenös behandling (IV) med 

ORENCIA® till subkutan administrering ska ta den första 
subkutana dosen istället för nästa planerade intravenösa dos

Injektionsvätska, lösning  
Förfylld spruta

Dosering vuxna  
Reumatoid artrit och Psoriasisartrit 
(för pJIA se www.fass.se)

NY PATIENT PÅ ORENCIA® SC FÖRFYLLD SPRUTA
• Ges varje vecka som en subkutan injektion (SC)
• 125 mg oberoende av vikt
• Eventuell intravenös bolusdos 

Reumatoid artrit: kan inledas med eller utan bolusdos 
Psoriasisartrit: ej behov av bolusdos

• Om behandlingen inleds med en intravenös infusion ska den 
första subkutana injektionen ges inom ett dygn efter avslutad 
infusion. Därefter ges de subkutana injektionerna en gång 
per vecka

ORENCIA® (abatacept)

125 mg

Månadsdos

Vecka

IV

1 2 30

SC

1
Vecka

2 30

SC



• Efter den inledande infusionen ska ORENCIA® ges efter  
2 veckor och efter 4 veckor, och därefter var fjärde vecka

• Ges som en intravenös infusion under 30 minuter
• Ingen premedicinering krävs
• Ingen extra observationstid efter infusionen, utöver 

klinikens vanliga rutiner
• Byte från TNF-hämmare kan ske utan wash-out period1
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* Cirka 10 mg/kg
** Varje injektionsflaska innehåller 250 mg abatacept för administrering

Referens:
1. Schiff M et. al Ann Rheum Dis 2009;68:1708-1714
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Dosering vuxna
Reumatoid artrit och Psoriasisartrit
(för pJIA se www.fass.se)

Pulver till koncentrat till 
infusionsvätska, lösning

ORENCIA® (abatacept)

250 mg

Kroppsvikt (kg) Dos (mg)* Antal injektionsflaskor**
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