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VANLIG INDIKATION OCH DOS

Kapslarnas styrka och de olika doseringarna för olika indikationer gör att 
kapslarna är lämpliga för barn från ca 10 - 30 kg.

Bakteriell infektion med bakterier känsliga för klindamycin

Barn 1 mån - 18 år: 5 mg/kg x 3 - 4, max 1,8 g/dygn

Alternativt fast dosering enl. FASS:
Barn 30 - 45 kg: 150 mg x 3
Barn över 45 kg: 300 mg x 2 alt. 150 mg x 3 - 4. Dosen kan ökas till 300 mg x 3 - 4.

Vid allvarliga infektioner bör intravenös behandling övervägas.

Akut streptokocktonsillit, vid recidiv inom 4 veckor samt vid penicillinallergi

Barn 1 mån - 18 år: 5 mg/kg x 3, max 900 mg/dygn

Behandlingstid: 10 dagar

Endokarditprofylax, vid penicillinallergi

Barn 1 mån - 18 år:
Engångsdos 30 - 60 min före ingrepp: 15 mg/kg, max 600 mg

Impetigo, sårinfektioner, erysipelas, stjärtfluss, preseptal cellulit; vid 
penicillinallergi

Barn 1 mån - 18 år: 5 mg/kg x 3, max 900 mg/dygn

Behandlingstid: 7 - 10 dagar

Uppföljande peroral behandling vid skelettinfektioner så som osteomyelit, septisk 
artrit och spondylodiskit, dock ej vid infektion orsakad av Kingella kingae eller 
Haemophilus influenzae. Alternativ vid penicillinallergi.

Barn 1 mån - 18 år: 10 mg/kg x 3, max 900 mg/dygn

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

Kapslar 150 mg och 300 mg

Klindamycin finns även som oral lösning 15 mg/mL, se annan instruktion.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

ARBETSMILJÖ

Allergirisk, hantera enligt lokal rutin, långvarig eller upprepad kontakt kan i sällsynta fall 
ge upphov till allergiska reaktioner.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt: 
Kapslarna ska sväljas hela tillsammans med vätska, patienten ska sitta upp. Får inte 
öppnas/delas pga risk för skador på matstrupen.

Enteralt i sond: 
Användning av oral lösning rekommenderas, se annan instruktion.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING
Klindamycin (registrerad produkt)

150 mg, Kapsel, hård

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25 °C. Gäller även 300 mg. 
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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 Kloka Listan
http://klokalistan2.janusinfo.se/20201/Infektioner/

NeoFax 

Pediatric Dosage Handbook 

SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) Antibiotikaprofylax vid kirurgiska 
ingrepp. En systematisk litteraturöversikt 2010
http://www.sbu.se/contentassets/bfd8f676b4ed409898523fabecefab19/antibiotikaprofylax.pdf

LOKAL LÄNK
Lokal instruktion, begränsad åtkomst
http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4747
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