Frågor och svar kring diazepam intravenösa lösningar på licens
För närvarande finns det fyra licensalternativ till Stesolid novum: Diazepam Injection BP 5mg/ml,
Diazepam CF 5 mg/ml, Diazepam-ratiopharm 10mg/2ml och Valium 10 mg/2 ml.
1. Kan diazepam intravenös lösning användas utan spädning?
Enligt produktinformationen för de fyra licenspreparaten kan diazepam intravenös lösning
administreras outspädd som långsam intravenös injektion (0,5 till 1 ml per minut) i en stor ven till ex.
i armvecket eller som intramuskulär injektion. Vid infusion späds lösningarna enligt tillverkarens
instruktion, se Drugline dokument 25071 för mera information. Observera att lösningarna kan vara
kärlretande med en viss ökad risk för lokala reaktioner i form av tromboflebit . Vid intravenös
administrering är det därför viktigt att administrera diazepamlösningen långsamt i en stor ven.

2. Hur gör man för att minska diazepamlösningars kärlretande egenskaper?
Det finns två strategier för att minska risken för tromboflebit vid administrering av diazepam i
lösningsform (Janus info):
1. Använd i första hand en stor ven (exempelvis i armveck) hellre än mindre vener (exempelvis
handrygg)
2. Spola med natriumklorid direkt efter att diazepam i lösningsform är givet.

3. Vilken färg har lösningen i ampullen?
- Valium 10mg/2ml soluzione iniettabile är genomskinlig svagt gulgrön lösning.
- Diazepam ratiopharm injektionslösung är genomskinlig färglös till svagt gulgrön lösning.
- Diazepam CF är en genomskinlig, färglös till svagt gul lösning.
- Diazepam Injection BP 5mg/ml är en genomskinlig färglös lösning.
Det kan finnas en liten skillnad i färgnyansen beroende av parti (batch). Detta kan bero på variationer
i färgen av det diazepampulver, som har använts i framställningsprocessen. Diazepam i pulverform är
ett vitt till svagt gult pulver.
Vid korrekt förvaring vid 25˚ C i kontrollerad rumstemperatur och skyddad mot ljus är
injektionslösningens kvalitet stabil fram till utgångsdatum.
Diazepam injektionslösningar som förvaras i ampuller kan missfärgas om de förvaras över 30˚ C eller
exponeras för ljus. Missfärgningen orsakas av hydrolys av diazepam till en nedbrytningsprodukt som
också är en gul substans. I vissa fall kan ljusexponering också medföra värmepåverkan.
Vid misstanke om missfärgning som till exempel en starkt gul färg på lösningen i ampullen får
produkten inte användas. Reklamation till ApoEx görs enligt instruktion under fliken
Läkemedelsförsörjning/Reklamationer på ApoExs hemsida för Läkemedelsförsörjning Region
Stockholm (länk). Vid kontakt med ApoEx underlättar det handläggningen om det finns

fotodokumentation med vitt papper som bakgrund av fram och baksida av ampullen, där batch nr
(”Lot” eller ”lotto”), utgångsdatum (”Exp”) samt färgen på injektionslösningen syns.

4. Hur ska lösningen spädas inför infusion?
De olika tillverkarnas spädningsinstruktioner för respektive produkt ska följas. Produktinformation
från tillverkaren på originalspråket (italienska, nederländska, tyska respektive engelska) finns på
Janus info, Regionövergripande licenser i Stockholm.
Mera information kring spädning finns i Drugline dokument nr. 25071, ”Har skillnaden i hjälpämnen
mellan diazepam inj lösning och Stesolid novum någon betydelse” för följande produkter: Diazepam
Injection BP 5mg/ml, Diazepam CF 5 mg/ml, Diazepam-ratiopharm 10mg/2ml och Valium 10 mg/2
ml.

5. Har skillnaden i hjälpämnen betydelse?
Skillnaden i hjälpämnen har betydelse om lösningarna måste spädas, vilket de måste om lösningarna
ska administreras som infusion.
Följ spädningsinstruktionen för respektive produkt eller se Drugline dokument nr. 25071, ”Har
skillnaden i hjälpämnen mellan diazepam inj lösning och Stesolid novum någon betydelse”

6. Hur ska ampuller med diazepam injektionslösning förvaras?
Ampullerna ska förvaras vid 25˚C i kontrollerad rumstemperatur och skyddad mot ljus.
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