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1 Inledning

Absorptionen av antibiotika kan påverkas av ett samtidigt födointag.
Ofta fås en bättre/snabbare absorption när antibiotika tas på fastande mage, men
för vissa antibiotika är det önskvärt att minska risken för biverkningar från magtarmkanalen genom att ta läkemedlet tillsammans med föda.

2 Rekommendationer
2.1










Preparat som bör tas på fastande mage
(1 timme före eller 2 timmar efter måltid)
ceftibuten (Isocef)
doxycyklin (endast Oracea)
flukloxacillin (Heracillin)
fusidinsyra (Fucidin)
isoniazid (Tibinide)
norfloxacin (Norfloxacin)
penicillin V (Kåvepenin, Avopenin, Tikacillin)
rifampicin (Rimactan, Rifadin, samt flera kombinationspreparat)
roxitromycin (Surlid, Roximstad)









Preparat som bör tas tillsammans med mat
amoxicillin-klavulansyra (Betaklav, Bioclavid, Klaximol, Spektramox)
atovakvon (Wellvone)
cefadroxil (Cefamox)
doxycyklin (Doxyferm, Vibranord)
erytromycin (Abboticin Novum, Ery-Max)
nitrofurantoin (Furadantin)
tinidazol (Fasigyn)

2.2
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2.3

Preparat vars absorption minskar på grund av bindning till
metalljoner eller vid högt pH i magsäcken

Preparat

Interagerar med

Tetracykliner , t ex doxycyklin
(Doxyferm, Vibranord)

antacida, kalcium, järn, zink, kinapril

Kinoloner, t ex ciprofloxacin,
moxifloxacin (Avelox), levofloxacin
(Tavanic)

antacida, kalcium, järn, zink, sukralfat
(Andapsin), lantankarbonat (Fosrenol),
sevelamer (Renagel, Renvela)

Ovanstående preparat kan kombineras om intag skiljs åt i tid. Se FASS för
närmare information.
Observera att även mejeriprodukter såsom mjölk, yoghurt och mineralberikade
drycker kan minska absorptionen för ovannämnda tetracykliner och kinoloner.
Absorptionen av doxycyklin minskar vid samtidig behandling med läkemedel som
höjer pH i magsäcken, t ex protonpumpshämmare. Se Janusmed interaktioner för
närmare information.
2.4 Preparat som interagerar med alkohol
Metronidazol (Flagyl) och tinidazol (Fasigyn) kan orsaka en antabusliknande
reaktion om de kombineras med alkohol. Undvik alkohol under behandlingen.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2020-02-03

Sida 3 av 3

