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Cefuroxim
uttalas som (se fyoor ox' eem)

hur är denna medicin utskriven?

Cefuroxim används för att behandla vissa infektioner orsakade av bakterier, såsom bronkit (infektion i luftvägsrören 
som leder till lungorna); gonorré (en sexuellt överförbar sjukdom); borrelia (en infektion som kan utvecklas efter att 
en person blivit biten av en fästing); och infektioner i hud, öron, bihålor, hals, tonsiller och urinvägar. Cefuroxim är i 
en klass av läkemedel som kallas cefalosporinantibiotika. Det fungerar genom att stoppa tillväxten av bakterier.

Antibiotika som cefuroxim fungerar inte för förkylningar, influensa eller andra virusinfektioner. Att använda 

antibiotika när de inte behövs ökar risken för att senare få en infektion som motstår antibiotikabehandling.

hur ska detta läkemedel användas?

Cefuroxim kommer som en tablett och en suspension (vätska) att ta genom munnen. Det tas vanligtvis 
var 12:e timme i 5-10 dagar, beroende på tillståndet som behandlas. För att behandla gonorré tas 
cefuroxim som engångsdos och för att behandla borrelia tas cefuroxim var 12:e timme i 20 dagar. Ta 
suspensionen med mat; tabletten kan tas med eller utan mat. Ta cefuroxim vid ungefär samma tider 
varje dag. Följ anvisningarna på din receptetikett noggrant och be din läkare eller apotekspersonal 
förklara någon del du inte förstår. Ta cefuroxim exakt enligt anvisningarna. Ta inte mer eller mindre av 
det eller ta det oftare än vad din läkare har ordinerat.

Olika cefuroximprodukter absorberas av kroppen på olika sätt och kan inte ersättas med varandra. Om 
du behöver byta från en cefuroximprodukt till en annan kan din läkare behöva justera din dos.

Skaka suspensionen väl före varje användning för att blanda läkemedlet jämnt.

Tabletterna ska sväljas hela. Eftersom den krossade tabletten har en stark bitter smak bör tabletten inte 
krossas. Barn som inte kan svälja tabletten hel bör ta vätskan istället.

Du bör börja må bättre under de första dagarna av behandlingen med cefuroxim. Om dina symtom inte 
förbättras eller förvärras, kontakta din läkare.

Ta cefuroxim tills du är klar med receptet, även om du känner dig bättre. Om du slutar ta cefuroxim för tidigt eller hoppar 

över doser kan det hända att din infektion inte är fullständigt behandlad och bakterierna kan bli resistenta
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till antibiotika.

användningsområdena för detta läkemedel

Cefuroxim används också ibland för att behandla lunginflammation. Tala med din läkare om riskerna med att använda 

denna medicin för ditt tillstånd.

Denna medicin kan ordineras för andra ändamål; fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du tar cefuroxim,
tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot cefuroxim; andra cefalosporin-
antibiotika såsom cefaclor, cefadroxil, , cefazolin (Ancef, Kefzol), cefdinir, cefditoren (Spectracef), cefepim 
(Maxipime), cefixim, , cefotaxim (Claforan), cefotetan (cefoxime), cefotetan (cefoxime), cefoxime Teflaro), 
ceftazidim (Fortaz, Tazicef, i Avycaz), ceftibuten (Cedax), ceftriaxon (Rocephin) och cefalexin (Keflex); 
penicillin antibiotika; eller andra mediciner. Tala även om för din läkare om du är allergisk mot något av 
innehållsämnena i cefuroximtabletter eller suspension. Fråga din apotekspersonal om en lista över 
ingredienserna.

berätta för din läkare och apotekspersonal vilka receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer, 
kosttillskott och örtprodukter du tar eller planerar att ta. Var noga med att nämna något av följande: 
antikoagulantia ('blodförtunnare') såsom warfarin (Coumadin, Jantoven), cimetidin, diuretika 
('vattenpiller'), famotidin (Pepcid), nizatidin (Axid), omeprazol (Prilosec, i Zegerid), pantoprazol 
(Protonix), probenecid (Probalan) och ranitidin (Zantac). Din läkare kan behöva ändra doserna av dina 
mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar.

om du tar antacida som innehåller magnesium eller aluminium, ta dem minst 1 timme före eller 2 timmar 
efter cefuroxim.

tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft mag-tarmsjukdom (GI; som påverkar magen 
eller tarmen), särskilt kolit (tillstånd som orsakar svullnad i tjocktarmens slemhinna) eller njur- eller 
leversjukdom.

du bör veta att cefuroxim minskar effektiviteten hos vissa p-piller (p-piller). Du måste använda en 
annan form av preventivmedel när du tar denna medicin. Tala med din läkare om andra sätt att 
förhindra graviditet medan du tar denna medicin.

berätta för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Om du blir gravid 
medan du tar cefuroxim, kontakta din läkare.

om du har fenylketonuri (PKU, ett ärftligt tillstånd där en speciell diet måste följas för att förhindra 
skador på din hjärna som kan orsaka allvarliga intellektuella funktionsnedsättningar), bör du veta att 
cefuroximsuspension är sötad med aspartam som bildar fenylalanin.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Om inte din läkare säger något annat, fortsätt din normala kost.

hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg det. Men om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den 

missade dosen och fortsätt ditt vanliga doseringsschema. Ta inte dubbel dos för att kompensera för a
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missade en.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

Cefuroxim kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av dessa symtom är 
allvarliga eller inte försvinner:

illamående

kräkningar

diarre

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av följande symtom, 
kontakta din läkare omedelbart eller få akut medicinsk behandling:

utslag

klåda

nässelfeber

svårigheter att andas eller svälja

väsande andning

svullnad av ansikte, hals, tunga, läppar eller ögon

vattnig eller blodig avföring, magkramper eller feber under behandling eller i upp till två eller fler månader 
efter avslutad behandling

återkommande feber, ont i halsen, frossa eller andra tecken på infektion

Cefuroxim kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga problem när du tar denna 
medicin.

Om du upplever en allvarlig biverkning kan du eller din läkare skicka en rapport till Food and Drug 
Administrations (FDA) MedWatch Biverkningsrapporteringsprogram online
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) eller per telefon (1-800-332- 1088).

hatt bör jag veta om förvaring och kassering av denna medicin?

Förvara denna medicin i behållaren den kom i, väl tillsluten och utom räckhåll för barn. Förvara 
tabletterna i rumstemperatur och borta från överskottsvärme och fukt (inte i badrummet). Förvara 
flytande medicin i kylskåpet, tätt stängd och kassera oanvänd medicin efter 10 dagar.

Onödiga mediciner bör kasseras på särskilda sätt för att säkerställa att husdjur, barn och andra människor inte kan 
äta dem. Du bör dock inte spola ner denna medicin i toaletten. Istället är det bästa sättet att göra sig av med din 
medicin genom ett program för återtagning av medicin. Prata med din apotekspersonal eller kontakta din lokala 
sop-/återvinningsavdelning för att lära dig mer om återtagningsprogram i ditt samhälle. Se FDA:s webbplats för 
säker bortskaffande av läkemedel (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) för mer information om du inte har 
tillgång till ett återtagningsprogram.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a601206.html 3/5

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
http://goo.gl/c4Rm4p


14/4/22, 16:40 Cefuroxim: MedlinePlus läkemedelsinformation

Det är viktigt att förvara all medicin utom syn- och räckhåll för barn eftersom många behållare (som 
veckovis tabletter och de för ögondroppar, krämer, plåster och inhalatorer) inte är barnsäkra och små 
barn kan lätt öppna dem. För att skydda små barn från förgiftning, lås alltid skyddslock och placera 
omedelbart läkemedlet på en säker plats – en som är upp och bort och utom syn- och räckhåll.http://
www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n nödfall/överdos

Vid överdosering, ring giftkontrolltjänsten på 1-800-222-1222. Information finns även tillgänglig online 
påhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Om offret har kollapsat, fått ett 
anfall, har svårt att andas eller inte kan väckas, ring omedelbart räddningstjänsten på 911.

Symtom på överdosering kan inkludera:

anfall

hat annan information bör jag veta?

Håll alla möten med din läkare och laboratoriet. Din läkare kan beställa vissa laboratorietester för att 
kontrollera din kropps reaktion på cefuroxim.

Om du är diabetiker och testar din urin för socker, använd Clinistix eller TesTape (inte Clinitest) för att testa din urin medan du 

tar denna medicin. Om du testar ditt blod för socker, kontrollera med din läkare eller apotekspersonal för att rekommendera 

den bästa produkten att använda när du tar denna medicin.

Låt inte någon annan ta din medicin. Ditt recept går förmodligen inte att fylla på.

Det är viktigt för dig att föra en skriftlig lista över alla receptbelagda och receptfria (receptfria) läkemedel 
du tar, samt alla produkter som vitaminer, mineraler eller andra kosttillskott. Denna lista bör du ta med 
dig varje gång du besöker en läkare eller om du är inlagd på sjukhus. Det är också viktig information att 
ha med sig i nödsituationer.

rand namn

Ceftin®
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