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Demeklocyklin
uttalas som (dem e kloe sye' kleen)

hur är denna medicin utskriven?

Demeclocycline används för att behandla infektioner orsakade av bakterier inklusive lunginflammation och andra 
luftvägsinfektioner;; vissa infektioner i hud-, ögon-, lymfa-, tarm-, köns- och urinsystem; och vissa andra infektioner 
som sprids av fästingar, löss, kvalster och infekterade djur. Det används också tillsammans med andra mediciner för 
att behandla akne. Demeclocycline används också för att behandla pest och tularemi (allvarliga infektioner som kan 
spridas med avsikt som en del av en bioterrorattack). Demeklocyklin kan också användas till patienter som inte kan 
behandlas med penicillin för att behandla vissa typer av matförgiftning och mjältbrand (en mycket allvarlig infektion 
som kan spridas med flit som en del av en bioterrorattack). Demeklocyklin är i en klass av läkemedel som kallas 
tetracyklin antibiotika. Det fungerar genom att förhindra tillväxt och spridning av bakterier.

Antibiotika som demeklocyklin 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?

Demeclocycline kommer som en tablett att ta genom munnen. Det tas vanligtvis två eller fyra gånger om 
dagen. Drick ett helt glas vatten med varje dos. Ta demeklocyklin på fastande mage minst 1 timme före eller 2 
timmar efter måltid. Ta inte demeklocyklin med mat, särskilt mejeriprodukter som mjölk, yoghurt, ost och 
glass. Följ anvisningarna på din receptetikett noggrant och be din läkare eller apotekspersonal förklara någon 
del du inte förstår. Ta demeclocycline exakt enligt anvisningarna. Ta inte mer eller mindre av det eller ta det 
oftare än vad din läkare har ordinerat.

användningsområdena för detta läkemedel

Demeklocyklin används också ibland för att behandla syndrom av olämpligt antidiuretiskt hormon (SIADH; 
tillstånd där kroppen producerar för mycket av en viss naturlig substans som får kroppen att behålla vatten). 
Tala med din läkare om riskerna med att använda denna medicin för ditt tillstånd.

Denna medicin skrivs ibland ut för andra ändamål; fråga din läkare eller apotekspersonal för mer 
information.

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?
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Innan du tar demeklocyklin,
tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot demeklocyklin, tetracyklin, minocyklin, 
doxycyklin, andra mediciner eller något av innehållsämnena i demeklocyklintabletter. Fråga din apotekspersonal 
om en lista över ingredienserna.

berätta för din läkare och apotekspersonal vilka receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer, 
kosttillskott och växtbaserade produkter du tar eller planerar att ta, särskilt antikoagulantia 
('blodförtunnare') såsom warfarin (Coumadin, Jantoven) och penicillin. Din läkare kan behöva ändra 
doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar.

Var medveten om att antacida som innehåller magnesium, aluminium eller kalcium, kalciumtillskott, 
järnprodukter och laxermedel som innehåller magnesium stör demeklocyklin, vilket gör det mindre effektivt. Ta 
demeklocyklin 2 timmar före eller 6 timmar efter antacida, kalciumtillskott och laxermedel som innehåller 
magnesium. Ta demeklocyklin 2 timmar före eller 4 timmar efter järnpreparat och vitaminprodukter som 
innehåller järn.

Tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft lupus (tillstånd där immunsystemet angriper 
många vävnader och organ inklusive hud, leder, blod och njurar), eller njur- eller leversjukdom.

du bör veta att demeklocyklin kan minska effektiviteten av hormonella preventivmedel (p-piller, 
plåster, ringar eller injektioner). Tala med din läkare om att använda en annan form av 
preventivmedel.

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

planera för att undvika onödig eller långvarig exponering för solljus och att bära skyddskläder, 
solglasögon och solskyddsmedel. Demeklocyklin kan göra din hud känslig för solljus. Tala genast om 
för din läkare om du blir solbränna.

du bör veta att när demeclocyclin används under graviditet eller hos spädbarn eller barn upp till 8 år, 
kan det orsaka att tänderna blir permanent fläckiga. Demeklocyklin ska inte användas till barn under 
8 år om inte din läkare beslutar att det behövs.

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?

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

diarre

illamående

kräkningar
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förändringar i hud- eller munfärg

irritation i halsen

överdriven törst

regelbunden urination

svaghet

inflammation i slutet av penis

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

huvudvärk

dimsyn, dubbelsyn eller synförlust

yrsel

ringer i öronen

utslag

nässelfeber

hud som skalar eller får blåsor

svullnad av ansikte, hals, tunga, läppar och ögon

svårigheter att andas eller svälja

ovanlig blödning eller blåmärken

förvirring

svullnad av dina ben, vrister eller fötter

minskad urinering

ledvärk

bröstsmärta

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

Demeklocyklin 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?
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Förvara denna medicin i behållaren den kom i, väl tillsluten och utom räckhåll för barn. Förvara den i 
rumstemperatur och borta från överskottsvärme och fukt (inte i badrummet).

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.

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.

hat annan information bör jag veta?

Håll alla möten med din läkare och laboratoriet. Din läkare kommer att beställa vissa laboratorietester för att 

kontrollera ditt svar på demeklocyklin.

Innan du gör något laboratorietest, berätta för din läkare och laboratoriepersonalen att du tar 
demeklocyklin.

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 demeklocyklin, ring 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

Deklomycin®¶

¶ -Denna märkesprodukt finns inte längre på marknaden. Generiska alternativ kan finnas tillgängliga.
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Lär dig hur du citerar den här sidan
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