
KEFEXIN 250 mg, 500 mg och 750 mg filmdragerade tabletter 

BIPACKSEDEL 

Kefexin 250 mg, 500 mg och 750 mg filmdragerade tabletter 
Cefalexin 
 
Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. 
- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen. 
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal. 
- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även 
om de uppvisar symtom som liknar dina. 
- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte 
nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. 
 
I denna bipacksedel finner du information om: 
1. Vad Kefexin är och vad det används för 
2. Innan du använder Kefexin 
3. Hur du använder Kefexin 
4. Eventuella biverkningar 
5. Hur Kefexin ska förvaras 
6. Övriga upplysningar 

 
1. VAD KEFEXIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR 

Cefalexin är ett antibiotika, som tillhör gruppen cefalosporiner. Cefalexin används för 
behandling av infektioner, som förorsakas av olika bakterier. Oftast används det vid 
behandling av akuta urinvägs-, luftrörs- eller hudinfektioner. 
 
Läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för någon annan sjukdom än de som är angivna i 
bipacksedeln. 

 
2. INNAN DU ANVÄNDER KEFEXIN 
 
Använd inte Kefexin om: 

 du är allergisk (överkänslig) mot cefalexin eller något av de övriga 
innehållsämnena i Kefexin 

 du är allergisk (överkänslig) mot andra cefalosporiner. 

Var särskilt försiktig med Kefexin om: 

 du tidigare har fått eksem eller andra allergisymtom vid användning av penicilliner 
eller andra antibiotika 

 du lider av nedsatt njurfunktion 
 du lider eller har led av gastrointestinala sjukdomar (särsklit kolit) 
 du lider av akut porfyri (en ämnesomsättningssjukdom). 

Tala om för läkaren om något av de ovan nämnda gäller eller har gällt dig. 



Cefalexin kan ge felaktiga positiva resultat vid kontroller av uringlukos (gäller ej 
enzymatiska metoder). 

Användning av andra läkemedel 

Berätta för läkaren om alla andra läkemedel som du använder. Detta gäller såväl 
receptmediciner som receptfria mediciner, naturprodukter och naturmedel. Glöm inte att 
nämna de läkemedel som du nyligen använt. 

Effekten av vissa läkemedel eller av Kefexin kan förändras eller du kan få biverkningar, 
om de används samtidigt. Till dessa läkemedel hör: 

 Samtidig användning av stora doser av kefalosporin med vissa antibiotika 
(aminoglykosider och polymyxin) eller vätskedrivande medel kan leda till nedsatt 
njurfunktion. Om Kefexin används enligt doseringsanvisningarna, är detta 
osannolikt. 

 Effekten av p-piller kan minskas under behandlingen med kefalexin 
 Probenesid (läkemedel mot gikt) minskar utsöndringen av kefalexin från kroppen, 

då halten av kefalexin i serumet ökar. 

Berätta för läkaren också om du lider av andra sjukdomar eller allergier. 

Graviditet och amning 
 
Cefalexin kan användas enligt anvisningarna under graviditet och amning. Kom dock 
ihåg att berätta för läkaren att du är gravid eller att du ammar. Om ett barn som du 
ammar får hudutslag eller andra allergisymtom, bör du omedelbart sluta att ta 
läkemedlet, avbryta amningen och kontakta din läkare. 
 
Körförmåga och användning av maskiner 
 
Kefexin påverkar varken förmågan att köra eller att använda maskiner. 

Viktig information om något innehållsämne Kefexin 

Kefexin tabletter innehåller laktos 67,5 mg (250 mg tablett), 135,0 mg (500 mg tablett) 
och 90,86 mg (750 mg tablett). Om du inte tål visa sockerarter, bör du kontakta din 
läkare innan du tar denna medicin. 

 
3. HUR DU ANVÄNDER KEFEXIN 
 
Använd alltid Kefexin enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal 
om du är osäker. Vanlig dos är: 

Vuxna och barn över 6 år, över 30 kg barnet: 
1-4 g i dygnet uppdelat på 2-4 doser. I lindrig inflammation (infektioner i övre luftvägs, 
hud och mjukdelat också inflammation i urinblåsan) kan dygndosen uppdelas på 2 doser. 

Barn under 6 år, under 30 kg barnet: 
25-50 (-100) mg/kg/dygn uppdelat på 2-4 doser. 



Följ doseringsföreskriften möjligast noggrant och ta läkemedlet regelbundet. Det är bra 
att planera medicineringen så att den passar dags- och sömnrytmen. 

Ta kuren till slut fast symtomen skulle försvinna redan några dagar efter att 
medicineringen påbörjats. Det kan vara att en del av bakterierna fortfarande kan föröka 
sig fastän symtomen redan försvunnit, varför sjukdomen kan återkomma. De kvarblivna 
bakterierna kan också utveckla resistens mot antibiotika och det blir då svårare att förinta 
dem om sjukdomen upprepas. 
 
Om du har tagit för stor mängd av Kefexin 
 
Om du fått i dej för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedel av 
misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tfn 09-471977, 
centralen 09-4711). 

De mest allmänna symtomen vid överdosering är illamående, räckning, smärta i 
abdominal hinna, diarré och blod i urinen. 

Ta läkemedelsförpackningen med, om du uppsöker läkare eller sjukhus. 
 
Om du har glömt att ta Kefexin 
 
Om du glömmer att ta en eller ett par doser, ta en dos så snart du kan, och återgå sedan 
till den ordinerade doseringen. 

 
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR 
 
Liksom alla läkemedel kan Kefexin orsaka biverkningar men alla användare behöver inte 
få dem. 

Vanliga (hos färre än en av 10): 

 diarré, illamående, magont 

Mindre vanliga(hos färre än en av 100): 

 eksem, nässelfeber 

Sällsynta(hos färre än en av 1 000): 

 ökning av antalet av en viss typ av vita blodkroppar (eosinofili) 
 serumsjuka 
 svullnad i struphuvudet 
 hepatit, gulsot (obstruktionsikterus), tillfälligt förhöjda levervärden (ASAT- och 

ALAT-värden 
 generaliserad exantematös pustulos 
 klåda i genital och anal område, odefinierad inflammation i vagina och i kvinnans 

yttre könsorgan 

Mycket sällsynta(hos färre än en av 10 000): 



 lågt antal blodplättar (trombocytopeni), lågt antal vita blodkroppar (neuropeni, 
agranulocytos), anemi som beror på nedbrytning av de röda blodkropparna 
(hemolytisk anemi) 

 anafylaxi 
 toxisk psykos 
 huvudvärk, svindel 
 inflammation i munnen, melena, inflammation i tarmen (pseudomembranös kolit), 

tarmpseudo obstruktion, missfärgning av tänderna 
 hudens sjukdom (Lyells syndrom), blåsbildning i huden (pemfigus vulgaris), 

Stevens-Johnsonin syndrom 
 artrit 
 inflammation i njurarna åtföljt av blod i urinen 

Om biverkningen du upplever är allvarlig eller om den inte nämns i bipacksedeln, 
kontakta läkare eller apotekspersonal. 

 
5. HUR KEFEXIN SKA FÖRVARAS 

Förvaras i originalförpackningen vid högst 25 °C. Preparatet är fukt- och ljuskänsligt. 

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. 

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen. 

Mediciner ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på 
apotekespersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa 
åtgärder är till för att skydda miljön. 

 
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 
 
Innehållsdeklaration 
- Den aktiva substansen är cefalexin , varav det finns 250 mg, 500 mg eller 750 mg per 
tablett. 
- Övriga innehållsämnen i tablettkärnan är makrogol 6000, magnesiumstearat, 
natriumstärkelseglykolat (typ A), povidon (K25), laktosmonohydrat.  
- Övriga innehållsämnen i filmdrageringen är sackarinnatrium, peppermyntsolja, 
titandioxid (E171), talk och hypromellos. 
 
Läkemedlets utseende 
 
250 mg tablett: Rund (diameter ca 10 mm), konvex vit eller gulaktig filmdragerad tablett 
med skåra på ena sidan. Tabletten är märkt med koden ”CX” ovanför skåran och med 
koden ”250” nedanför skåran. 
500 mg tablett: Vit eller gulaktig, oval, bikonvex filmdragerad tablett med skåra på båda 
sidorna, storlek ca 7 x 18 mm.  
750 mg tablett: Vit eller gulaktig, oval, bikonvex filmdragerad tablett med skåra på båda 
sidorna, storlek ca 10 x 17 mm. 
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