
Bipacksedel: Information till användaren 

Trimetoprim Meda 

100 mg , 160 mg, 300 mg  tabletter trimetoprim 

 

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller 

information som är viktig för dig. 

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen. 

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal. 

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om deuppvisar symtom 

som liknar dina. 

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Det gäller även eventuella biverkningarsom inte nämns 

i denna information. 

  

I denna bipacksedel finner du information om: 

1. Vad Trimetoprim Meda  är och vad det används för  

2. Vad du behöver veta innan du använder Trimetoprim Meda  

3. Hur du använder Trimetoprim Meda  

4. Eventuella biverkningar  

5. Hur Trimetoprim Meda  ska förvaras  

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar  

1. Vad Trimetoprim Meda  är och vad det används för 

  

Trimetoprim Meda minskar bakteriernas förmåga att bilda ett enzym som är nödvändigt för deras produktion av folsyra. 

Bakterierna kan då inte föröka sig och kvarvarande bakterier dör. 

Trimetroprim Meda används mot mindre allvarliga urinvägsinfektioner. Trimetoprim Meda används även i 

förebyggande syfte vid återkommande urinvägsinfektioner. 

2. Vad du behöver veta innan du använder Trimetoprim Meda 

Använd inte Trimetoprim Meda 

- om du är allergisk mot trimetoprim eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). 

- om du har svåra leverskador eller blodsjukdom med störd cellfunktion i blodet (bloddyskrasi). 

Varningar och försiktighet 

Om du har allvarlig njurskada ska du rådgöra med läkare innan behandling med Trimetoprim Meda påbörjas. 

Trimetoprim Meda kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektions-försvaret försämras. 

Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala 

infektionssymptom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka 

läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då 

informerar om din medicinering. 

Andra läkemedel och Trimetoprim Meda 

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Vissa 

läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Trimetoprim Meda till exempel läkemedel mot 

- blodpropp (warfarin) 

- diabetes (glibenklamid) 



- epilepsi (fenytoin) 

- avstötning av transplanterat organ (ciklosporin) 

- tuberkulos (rifampicin) 

- HIV-virusinfektion (zidovudin) 

Effekten av p-piller kan påverkas av behandlingen med Trimetoprim Meda. 

Graviditet och amning 

Erfarenhet av användning under graviditet är begränsad. Tala därför med läkare vid mer än tillfällig användning av 

Trimetoprim Meda under graviditet. 

Trimetoprim passerar över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Tala ändå med läkare vid mer 

än tillfällig användning av Trimetoprim Meda under amning. 

Körförmåga och användning av maskiner 

Det finns inget som tyder på att Trimetoprim Meda påverkar förmågan att köra bil eller använda maskiner. Du är själv 

ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt 

vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseende är användning av läkemedel på grund av 

deras effekter/och eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all 

information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker. 

3. Hur du använder Trimetoprim Meda 

Ta alltid Trimetoprim Meda enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. 

Din läkare bestämmer dosen så att den passar för dig. 

Även om man känner sig bättre redan efter några få dagar, är det viktigt att hela Trimetoprim Meda-kuren fullföljs 

enligt ordinationen. I annat fall kan några bakterier överleva en tid, växa till och förorsaka ett nytt 

utbrott av infektionen. 

Om du tagit för stor mängd av Trimetoprim Meda 

Om du fått i dig för stor dos läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus 

eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.  

 

4. Eventuella biverkningar 

Liksom alla läkemedel kan Trimetoprim Meda orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. 

Vanliga (fler än 1 person av 100 drabbas): Illamående, kräkningar, hudutslag, klåda, inflammation i tungan. 

Mindre vanliga: Nässelutslag, blodpåverkan 

Sällsynta (färre än 1 person av 1 000 drabbas): Feber, hjärnhinneinflammation, diarré, inflammation i tjocktarmen, 

känslighet för solljus, bindhinneinflammation i ögat, blodbildsförändringar till exempel agranulocytos, hud- och 

slemhinneförändringar (ibland allvarliga). 

Mycket sällsynta (färre än 1 person av 10 000 drabbas): Förhöjda nivåer av kalium i blodet. 

Klåda i underlivet kan orsakas av svampöverväxt. 

Trimetoprim Meda kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en 

infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom 

såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man 



via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din 

medicinering. 

Vid långvarig eller svår diarré bör du också kontakta läkare. 

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal. 

5. Hur Trimetoprim Meda  ska förvaras 

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. 

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. 

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som 

inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar 

Innehållsdeklaration 

- Den aktiva substansen är trimetoprim 100 mg, 160 mg respektive 300 mg. 

- Övriga innehållsämnen är: magnesiumstearat, povidon, mikrokristallin cellulosa, potatis-stärkelse. 

Förpackningsstorlekar 

100 mg tabletter: Plastburk med 30 respektive 100 st. 

160 mg tabletter: Plastburk med 14, 20 respektive 100 st. 

300 mg tabletter: Tryckförpackning med 7 respektive 50×1 (endos) st. Plastburk med 50 st. 

Innehavare av godkännande för försäljning 

Meda AB, Box 906, 170 09 Solna. Tel 08-630 19 00. 

Denna bipacksedel ändrades senast 15 oktober 2013 


