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VANLIG INDIKATION OCH DOS

Ordination ska göras i hel eller halv tablett. Alla tablettstyrkor utom 125 mg kan 
delas för att ge halva mängden läkemedel. Flukloxacillin finns även som oral 
suspension, se annan instruktion.

Bakteriell infektion med bakterier känsliga för flukloxacillin, fr.a. infektioner i 
lungor, hud eller mjukdelar inkl. sårinfektioner

Nyfödda:
Doseringsintervall beror på postnatal ålder, oavsett gestationsålder:
Postnatal ålder 0 - 7 dagar: 25 mg/kg x 2
Postnatal ålder 8 - 21 dagar: 25 mg/kg x 3
Postnatal ålder 22 - 28 dagar: 25 mg/kg x 3 - 4

Barn 1 mån - 18 år: 25 mg/kg x 3, max 3 gram/DYGN

Dygnsdosen kan även delas upp på 4 doseringstillfällen, men detta är inte alltid 
praktiskt genomförbart.

Behandlingstid: vanligen 7 - 10 dagar

Allvarliga infektioner i lungor, hud eller mjukdelar
Uppföljande peroral behandling av skelettinfektioner så som osteomyelit, septisk 
artrit, spondylodiskit orsakade av Staphylococcus aureus

Barn 1 mån - 18 år: 25 mg/kg x 4 alt. 33 mg/kg x 3, max 6 gram/DYGN

Total rekommenderad behandlingstid, inkl. inledande intravenös behandling: 
minst 4 veckor

Luftvägsinfektion vid cystisk fibros

Barn 1 mån - 18 år: 25 mg/kg x 4 alt. 33 mg/kg x 3, max 4,5 gram/DYGN

Preseptal cellulit (infektion i vävnader runt öga)

Barn 1 mån - 18 år: 25 mg/kg x 3

Behandlingstid: vanligen 10 dagar

Tabletter 125 mg, 500 mg, 750 mg respektive 1 g

Flukloxacillin finns även som oral suspension, se annan instruktion.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

ARBETSMILJÖ

Allergirisk, hantera enligt lokal rutin. Långvarig eller upprepad inandning eller hudkontakt 
kan ge allergiska reaktioner.

ADMINISTRERING

Bäst effekt fås om doserna tas mellan måltider (minst 30 min före måltid).

Alla tablettstyrkor utom 125 mg kan delas för att ge halva mängden läkemedel.

Oralt

Enteralt: 
Användning av oral suspension rekommenderas, se annan instruktion.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING
Flukloxacillin (registrerad produkt)

 Tablett

Förvaras i rumstemperatur. Gäller alla styrkor och alla tillverkare. 
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REFERENS/LÄNK

BNF-C 
http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/

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

Internetadress Folkhälsomyndigheten - Behandlingsrekommendationer för vanliga 
infektioner i öppenvård
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-
material/publikationsarkiv/b/behandlingsrekommendationer-for-vanliga-infektioner-i-oppenvard/

Internetadress RAF, Referensgruppen för antibiotikafrågor – Antibiotikakompendium
https://www.sls.se/raf/lakemedel/antibiotikakompendium/

Internetadress VGR, Alfresco - Orbitainfektion
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/15274?/a=false&guest=true

Rekommendation , (Grade 1B)
http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

LOKAL LÄNK
Lokal instruktion, begränsad åtkomst
http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#3455
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