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Urinvägsinfektion under graviditet
Faktaägare:
Gravida som vid inskrivningssamtal ger anamnes på upprepade
urinvägsinfektioner kontrolleras med urinodling i tidig graviditet.
Under graviditet kontrolleras urinodling vid:


symtom på urinvägsinfektion och/eller pos nitritsticka



oklar proteinuri Graviditet och proteinuri
vid diabetes Diabetes och graviditet
kontrollodling vid profylaxbehandling enligt PM.




ABU = asymtomatisk bakteriuri: pos urinodling med riklig växt av samma
bakteriesort vid 2 tillfällen (kontrollodla om inga UVI-symtom men positiv
odling).
Vid positiv odling kontaktas läkare för behandling på sedvanligt sätt.
Lämpliga antibiotika


Furadantin 50 mg, 1 x 3, 5 dagar, 15 tabletter.



Selexid 200 mg, 1 x 3, 14 tabletter.
Cefadroxil 1 g x 1, 5 tabetterl.



Ej rekommenderade antibiotika
Trimetoprim, Lexinor, Ciproxin.
Antibiotikaprofylax ges under resten av graviditeten till:


Gravida med >2 urinvägsinfektioner eller > 2ABU-episoder.



Gravida som behandlas för pyelonefrit.

Profylax ges med Furadantin 50 mg t.n. alternativ Cefadroxil 500 mg t.n.
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Gravida som står på profylax kontrollodlas en gång per månad. Om positiva
odlingar ställningstagande till antibiotikabyte - dos.
Se även rekomendationer från Inf preg:
Behandling av vissa infektioner under graviditeten och kring partus
Akut cystit


Urinodling med resistensbestämning + U-LPK + U-nitrit.



T. Cefadroxil 1 g x 1 i 5 dygn, T. Furadantin 50 mg x 3 i 5 dygn
eller T. Selexid 200 mg x 3 i 5 dygn.



Efterkontroll med urinodling + U-LPK + U-nitrit.

Asymtomatisk bakteriuri (ABU)





Definition: Fynd av ≥105 bakteriekolonier/ml urin av en bakteriestam i två
urinprov lämnade med några dagars intervall. Obs! Om diagnosen baseras
på ett urinprov är risken för överdiagnostik och onödig
antibiotikabehandling stor.
Terapi som vid akut cystit.
Efterkontroll med urinodling + U-LPK och U-nitrit.

Akut pyelonefrit


Urinodling med resistensbestämning + U-LPK + U-nitrit.



Blododling x 2 på sjukhus.
Parenteral terapi: inj. Zinacef 1,5 g x 3 i.v. eller inj. Cefotaxim 1 g x 3 i.v.
Peroral terapi: T. Cedax 400 mg x 1 eller K. Lorabid 400 mg x 2.
Behandlingstid: 10-14 dygn.
Efterkotroll med urinodling + U-LPK + U-nitrit.






Profylax mot UVI


Indikation: Efter behandling av akut pyelonefrit och efter den andra ABUepisoden.



Preparatval: T. Furadantin 50 mg till natten eller T. Cefalexin 250 mg till
natten.



Behandlingstid: Återstoden av graviditeten och en vecka efter.
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Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare
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