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VANLIG INDIKATION OCH DOS

Cefadroxil ska användas RESTRIKTIVT för att minska risken för selektion av ESBL-
producerande bakterier.

Urinvägsinfektion utan feber

Behandlingen påbörjas innan resistensbesked finns.

Barn över 2 år: 12,5 mg/kg x 2, max 500 mg/dos

Behandlingstid: 5 dagar

Recidiv av streptokocktonsillit

Barn 1 mån - 18 år: 15 mg/kg x 2, max 500 mg/dos

Behandlingstid: 10 dagar

Sårinfektion inkl. utbredd impetigo (2:a handsval)

Barn 1 mån - 18 år: 15 mg/kg x 2, max 500 mg/dos

Behandlingstid: 7 dagar

Vid restsituation kan licenspreparat GrünCef oral suspension 500 mg/5 mL användas. 
Volym vatten som ska tillsättas skiljer sig från det godkända preparatet:
- för slutvolym 60 mL tillsätts 38 mL sterilt vatten
- för slutvolym 100 mL tillsätts 63 mL sterilt vatten
Vattnet tillsätts i omgångar och flaskan skakas kraftigt mellan omgångarna. När allt 
vatten är tillsatt ska vätskenivån vara i höjd med övre kanten på markeringslinjen på 
flasketiketten. Vid behov, för att få vätskenivån i rätt nivå, kan ytterligare vatten 
tillsättas. Den färdiga suspensionen är hållbar 7 dagar i rumstemperatur eller 14 dagar 
i kylskåp.

ÖVRIG INFORMATION

Alt. 1: Färdigspädd oral suspension 100 mg/mL (Cefadroxil Mylan)
Alt. 2 - 3: Pulver till oral suspension 100 mg/mL, späds på vårdenhet

Vid restsituation kan licenspreparat GrünCef användas. Obs annan spädning, se Övrig 
information.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

EN-STEGSSPÄDNING 
Alt. 2 Pulver till slutvolym 60 mL

Cefadroxil
1 flaska
1 st

Sterilt Vatten

30 mL
100 mg/mL
ORAL SUSP

60 mL
=+

EN-STEGSSPÄDNING 
Alt. 3 Pulver till slutvolym 100 mL

Cefadroxil
1 flaska
1 st

Sterilt Vatten

50 mL
100 mg/mL
ORAL SUSP

100 mL
=+

Pulvret bidrar med volym, därför blir slutvolymen betydligt större än den tillsatta 
volymen sterilt vatten.

Beredningsinstruktion: 

OBS! Rutin för hantering av orala antibiotikapulver ska finnas för vårdenheten om 
alt 2 - 3 används.

ARBETSMILJÖ

Allergirisk, hantera enligt lokal rutin, cefalosporiner kan vid inandning och hudkontakt ge 
allergiska reaktioner.

Versionshantering: http://eped.sll.sjunet.org/eped/instructions/show_instruction_4821.html
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REFERENS/LÄNK

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/20211/Infektioner/

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

Micromedex 

Rekommendation  ,(Grade 1C)
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#4821
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EPED CENTRALT

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT

ADMINISTRERINGSSÄTT

Skaka flaskan väl innan varje administrering. Cefadroxil bör tas tillsammans med mat.

Oralt

Enteralt i sond

RIMLIG DOS för Cefadroxil oralt 100 mg/mL

  50 kg  10 kg   5 kg  1 kg

12,5 mg/kg  - 0,62 mL 1,25 mL  -

15 mg/kg  - 0,75 mL 1,5 mL  -

max 500 mg  -  -  - 5 mL

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING
Cefadroxil (registrerad produkt)

1 flaska, Pulver till oral suspension

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur i ytterkartongen, ljuskänsligt. Gäller båda 
flaskstorlekarna. 

100 mg/mL, Oral suspension

HÅLLBAR: Efter beredning hållbar 14 dagar i kylskåp. 
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