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VANLIG INDIKATION OCH DOS

Doserna nedan avser mängden AMOXICILLIN, 875 mg.

I FÖRSTA HAND rekommenderas DOSERING 3 GÅNGER DAGLIGEN, se annan 
instruktion. Denna styrka är dock ett alternativ till främst äldre barn då dosering 
2 gånger dagligen är önskvärd (utan att dosen klavulansyra blir för hög). 

I denna instruktion anges inte indikationsspecifika doseringar då källor för detta 
saknas.

Vid dosering som inte överensstämmer med tabletternas styrka 
rekommenderas oral suspension 80 + 12 mg/mL, se annan instruktion.

Bakteriell infektion med bakterier känsliga för amoxicillin och klavulansyra

Barn över 2 mån, under 40 kg: 12,5 - 22,5 mg/kg x 2, max 35 mg/kg x 2
Barn från 40 kg: 875 mg x 2, max 875 mg x 3 

Behandlingstid: vanligen 5 - 10 dagar

Förhållandet mellan amoxicillin och klavulansyra är 7:1 i denna tablett. Detta förhållande 
är lämpligt när man önskar dosera två gånger dagligen. 
 
Det finns även tablett med styrkan 500 + 125 mg (4:1 förhållande). Den lämpar sig bättre 
för dosering tre gånger dagligen. Vid sväljsvårigheter finns oral suspension som alternativ. 
För dessa preparat, se andra instruktioner.

Vid GFR under 30 mL/min är det inte lämpligt att använda denna tablett (7:1 förhållande). I 
dessa fall är preparat med förhållandet 4:1 lämpligare, se andra instruktioner.

ÖVRIG INFORMATION

Tablett 875 + 125 mg (ex Bioclavid)

Amoxicillin + klavulansyra finns även som oral suspension, se annan instruktion.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Används inte vid misstanke om mononukleos pga risk för erytem.

Förhållandet mellan amoxicillin och klavulansyra skiljer sig mellan olika preparat. Detta 
styr doseringen.

ARBETSMILJÖ

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

ADMINISTRERING

Vissa tabletter har brytskåra, det varierar mellan olika fabrikat. Tabletterna kan delas för 
att underlätta nedsväljningen, men inte för att få två lika stora doser.

Bör administreras i början av en måltid för att minska risken för gastrointestinala 
biverkningar (ex illamående).

Oralt

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

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING
Amoxicillin+klavulansyra (registrerad produkt)

 Tablett

Förvaras i rumstemperatur. Bör förvaras i originalförpackningen, vissa preparat är 
fuktkänsliga och/eller ljuskänsliga (se produktresumé för produktspecifika 
uppgifter). 
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