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Klaritromycin
uttalas som (kla rith' roe mye sin)

hur är denna medicin utskriven?

Klaritromycin används för att behandla vissa bakteriella infektioner, såsom lunginflammation (en lunginfektion), 

bronkit (infektion i rören som leder till lungorna) och infektioner i öron, bihålor, hud och svalg. Det används också för 

att behandla och förhindra spridningMycobacterium aviumkomplex (MAC) infektion [en typ av lunginfektion som ofta 

drabbar personer med humant immunbristvirus (HIV)]. Det används i kombination med andra mediciner för att 

elimineraH. pylori, en bakterie som orsakar sår. Klaritromycin är i en klass av läkemedel som kallas 

makrolidantibiotika. Det fungerar genom att stoppa tillväxten av bakterier.

Antibiotika som klaritromycin fungerar inte för förkylningar, influensa eller andra virusinfektioner. Att ta 
antibiotika när de inte behövs ökar risken för att senare få en infektion som motstår antibiotikabehandling.

hur ska detta läkemedel användas?

Klaritromycin kommer som en tablett, en tablett med förlängd frisättning (långverkande) och en suspension (vätska) 

att ta genom munnen. Den vanliga tabletten och vätskan tas vanligtvis med eller utan mat var 8:e (tre gånger om 

dagen) till 12 timmar (två gånger om dagen) i 7 till 14 dagar. Tabletten med förlängd frisättning tas vanligtvis med 

mat var 24:e timme (en gång om dagen) i 7 till 14 dagar. Din läkare kan säga till dig att ta klaritromycin under en 

längre tid beroende på ditt tillstånd. Ta klaritromycin vid ungefär samma tid(er) varje dag. Följ anvisningarna på din 

receptetikett noggrant och be din läkare eller apotekspersonal förklara någon del du inte förstår. Ta klaritromycin 

exakt enligt anvisningarna. Ta inte mer eller mindre av det eller ta det oftare än vad din läkare har ordinerat.

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

Svälj de långverkande tabletterna hela; dela, tugga eller krossa dem inte.

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

Ta klaritromycin tills du är klar med receptet, även om du känner dig bättre. Om du slutar ta klaritromycin för 

tidigt, eller hoppar över doser, kanske din infektion inte behandlas fullständigt och bakterierna
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kan bli resistenta mot antibiotika.

användningsområdena för detta läkemedel

Klaritromycin används också ibland för att behandla andra typer av infektioner, inklusive borrelia (en infektion 
som kan utvecklas efter att en person blivit biten av en fästing), kryptosporidios (en infektion som orsakar 
diarré), kattskrapssjukdom (en infektion som kan utvecklas efter en person blir biten eller kliad av en katt), 
legionärssjuka (typ av lunginfektion) och kikhosta (kikhosta; en allvarlig infektion som kan orsaka svår hosta). 
Det används också ibland för att förhindra hjärtinfektion hos patienter som har tandbehandling eller andra 
ingrepp. Tala med din läkare om de möjliga 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 klaritromycin,
tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot klaritromycin, azitromycin (Zithromax, 
Zmax), erytromycin (EES, Eryc, Erythrocin, PCE, andra), telitromycin (ej tillgängligt i USA; Ketek), andra 
läkemedel eller någon av ingredienser i klaritromycinberedningar. Fråga din apotekspersonal om en lista 
över ingredienserna.

tala om för din läkare om du tar cisaprid (Propulsid; ej tillgängligt i USA), kolchicin (Colcrys, Mitigare) 
om du har njur- eller leversjukdom, dihydroergotamin (DHE 45, Migranal), ergotamin (Ergomar, i 
Cafergot, i Migergot), lomitapid (Juxtapid), lovastatin (i Advicor), pimozid (Orap) eller simvastatin 
(Flolipid, Zocor, i Vytorin). Din läkare kommer förmodligen att säga åt dig att inte ta klaritromycin om 
du tar en eller flera av dessa mediciner.

tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft gulsot (gulfärgning av hud eller ögon) eller andra 
leverproblem medan du tar klaritromycin. Din läkare kommer förmodligen att säga åt dig att inte ta klaritromycin.

berätta för din läkare och apotekspersonal vilka andra 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); vissa 
bensodiazepiner såsom alprazolam (Xanax), midazolam och triazolam (Halcion); bromokriptin 
(Parlodel); kalciumkanalblockerare såsom amlodipin (Norvasc, i Caduet, i Lotrel), diltiazem (Cardizem, 
Cartia, Tiazac), nifedipin (Adalat, Afeditab CR) och verapamil (Calan, Verelan, i Tarka, andra); 
karbamazepin (Epitol, Tegretol, Teril, andra); kolchicin (Colcrys, Mitigare); vissa mediciner mot HIV som 
atazanavir (Reyataz), didanosin (Videx), efavirenz (Sustiva, i Atripla), etravirin (Intelence), nevirapin 
(Viramune), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir, i Kaletra), saquinavir (Invirase) och zidovudin (AZT, 
Retrovir); vissa mediciner för oregelbundna hjärtslag såsom amiodaron (Pacerone), disopyramid 
(Norpace), dofetilid (Tikosyn), prokainamid, kinidin (i Nuedexta) och sotalol (Betapace, Sorine); 
kolesterolsänkande mediciner (statiner) såsom atorvastatin (Lipitor, i Caduet) och pravastatin 
(Pravachol); cilostazol; cyklosporin (Gengraf, Neoral, Sandimmune); darifenacin (Enablex); digoxin 
(Digitek, Lanoxin); erlotinib (Tarceva); eszopiklon (Lunesta); flukonazol (Diflucan); insulin; itrakonazol 
(Onmel, Sporanox); maraviroc (Selzentry); metylprednisolon (Medrol); omeprazol (Prilosec); orala 
mediciner för diabetes såsom nateglinid (Starlix), pioglitazon (Actos, i Actoplus Met, i Duetact), 
repaglinid (Prandin, i Prandimet), och rosiglitazon (Avandia, i Avandamet, i Avandaryl); fenobarbital; 
fenytoin (Dilantin, Phenytek); quetiapin (Seroquel); ranitidin (Zantac); rifabutin (Mycobutin); rifampin 
(Rifadin, Rimactane, i Rifater, i Rifamate); rifapentin (Priftin); sildenafil (Revatio, Viagra); takrolimus 
(Astagraf, Prograf); teofyllin (Elixophyllin, Theo-24, Theochron); tadalafil (Adcirca,
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Cialis); tolterodin (Detrol); valproat (Depacon); vardenafil (Levitra, Staxyn); och vinblastin. Många andra 
mediciner kan också interagera med klaritromycin, så berätta för din läkare om alla mediciner du tar, 
även de som inte finns på den här listan. Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller 
övervaka dig noggrant för biverkningar.

berätta för din läkare vilka växtbaserade produkter du tar, särskilt johannesört.

tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft ett förlängt QT-intervall (ett sällsynt hjärtproblem 
som kan orsaka svimning eller oregelbunden hjärtrytm), ventrikulär arytmi (onormal hjärtrytm), en låg nivå 
av magnesium eller kalium i blodet, myasthenia gravis ( MG; en störning i nervsystemet som orsakar 
muskelsvaghet), eller om du har eller någonsin har haft oregelbundna hjärtslag, kranskärlssjukdom 
(förträngning av blodkärlen som förser hjärtat med blod), eller njur- eller leversjukdom.

tala om för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Om du blir gravid 
medan du tar klaritromycin, kontakta din läkare. Klaritromycin kan skada fostret.

om du genomgår operation, inklusive tandkirurgi, berätta för läkaren eller tandläkaren att du tar 
klaritromycin.

du bör veta att klaritromycin kan göra dig yr, förvirrad eller desorienterad. Kör inte bil eller 
använd maskiner förrän du vet hur detta läkemedel påverkar dig.

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 en 
missad dos.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

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

diarre

illamående

kräkningar

magont

halsbränna

gas

förändring i smak

huvudvärk

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av följande symtom, 
kontakta din läkare omedelbart eller få akut medicinsk behandling:
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bröstsmärtor, andnöd, andningssvårigheter, smärta eller svaghet i sidan av kroppen eller sluddrigt 
tal

svår diarré med vattnig eller blodig avföring (upp till 2 månader efter din behandling)

utslag

nässelfeber

klåda

svullnad av ansikte, hals, tunga, läppar, ögon, händer, fötter, vrister eller underben

svårigheter att andas eller svälja

heshet

hud som skalar eller får blåsor

feber

gulfärgning av huden eller ögonen

extrem trötthet

ovanlig blödning eller blåmärken

brist på energi

aptitlöshet

smärta i övre högra delen av magen

mörkfärgad urin

influensaliknande symtom

snabba, bultande eller oregelbundna hjärtslag

muskelsvaghet som svårigheter att tugga, prata eller utföra dagliga aktiviteter

dubbel syn

Klaritromycin 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 ljus, överskottsvärme och fukt (inte i badrummet). Kyl inte 
suspensionen. Förvara den i rumstemperatur och borta från överskottsvärme och fukt. Kassera 
eventuell oanvänd suspension efter 14 dagar.
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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]

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.

n nödfall/överdos

Vid överdosering, ring giftkontrolltjänsten på 1-800-222-1222. Information finns även tillgänglig online på
https://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 följande:

magont

illamående

kräkningar

diarre

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 svar på klaritromycin.

Tabletten med förlängd frisättning löser sig inte i magen efter sväljning. Det släpper långsamt 
läkemedlet när det passerar genom matsmältningssystemet. Du kanske märker tablettbeläggningen i 
avföringen. Detta är normalt och betyder inte att du inte fick hela dosen medicin.

Låt inte någon annan ta din medicin. Ditt recept går förmodligen inte att fylla på. Om du fortfarande har 
symtom på infektion efter att du avslutat klaritromycinet, kontakta din läkare.

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. Du bör ta 
med dig denna lista 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
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Biaxin®Filmfliken®

Biaxin®Granulat

Biaxin®XL Filmtab

Biaxin®XL Pac¶

¶ -Denna märkesprodukt finns inte längre på marknaden. Generiska alternativ kan finnas tillgängliga.

Senast reviderad - 2020-06-15

Lär dig hur du citerar den här sidan

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Friskrivningsklausul

AHFS®Patientmedicineringsinformation™. © Copyright, 2022. American Society of Health-System Pharmacists®, 
4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Alla rättigheter förbehållna. Duplicering

för kommersiellt bruk måste godkännas av ASHP.

National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health and Human Services

National Institutes of Health

Sidan senast uppdaterad: 25 mars 2022

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a692005.html 6/6

https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

