
Barnläkemedelsinstruktion sid1 (2)

Flukloxacillin oralt

(ex Heracillin) tabletter

Administreringssätt

Oralt

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

Vanlig indikation och dos

Bakteriell infektion med bakterier känsliga för flukloxacillin, fr.a. infektioner i 

lungor, hud och/eller mjukdelar inkl. sårinfektioner

Nyfödda:

Dag 0 - 7: 25 mg/kg x 2

Dag 8 - 21: 25 mg/kg x 3

Dag 22 - 28: 25 mg/kg x 4

Barn 1 mån - 18 år: 10 - 17 mg/kg x 3, max 750 mg x 3

Barn över 2 år: dosen kan ökas till 20 - 33 mg/kg x 3, max 1 g x 3, vid 

infektioner i leder och skelett samt vid allvarliga infektioner i lungor, hud 

eller mjukdelar.

Behandlingstid: vanligen 7 - 10 dagar

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, max 4 (- 6) g/dygn

Total rekommenderad behandlingstid, inkl. inledande intravenös 

behandling, i okomplicerade fall: 4 veckor

Arbetsmiljö Allergirisk, hanteras enl lokala läkemedelshanteringsinstruktioner, Penicilliner kan 

ge allergi vid inandning, hudkontakt och förtäring. Långvarig eller upprepad 

inandning eller hudkontakt kan ge allergiska reaktioner

Instruktionen gäller för: Tabletter 125 mg, 500 mg, 750 mg respektive 1 g

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes. 
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Barnläkemedelsinstruktion sid2 (2)

Flukloxacillin oralt

(ex Heracillin) tabletter

Referens/Länk

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

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

Internetadress Kloka Listan
http://klokalistan.janusinfo.se/2017/Infektioner/

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

Luftvägsinfektion vid Cystisk fibros

Barn 1 mån - 18 år: 25 mg/kg x 4 alt 33 mg/kg x 3, max 4,5 g/dygn

Substansspecifika uppgifter

Flucloxacillin, J01CF05
http://www.fass.se/LIF/substance?substanceId=IDE4POE1U9VI9VERT1&UserTypeID=0

Lokal länk

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#3455

Lokal instruktion, begränsad åtkomst
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