
 

 

  

Bipacksedeln: Information till användaren  

  

  

Zinnat och tillhörande namn (se bilaga I) 125 mg filmdragerade tabletter  

Zinnat och tillhörande namn (se bilaga I) 250 mg filmdragerade tabletter  

Zinnat och tillhörande namn (se bilaga I) 500 mg filmdragerade tabletter  

Zinnat och tillhörande namn (se bilaga I) 25 mg/ml granulat till oral suspension  

Zinnat och tillhörande namn (se bilaga I) 50 mg/ml granulat till oral suspension  

Zinnat och tillhörande namn (se bilaga I) 125 mg granulat till oral suspension  

Zinnat och tillhörande namn (se bilaga I) 250 mg granulat till oral suspension 

Zinnat och tillhörande namn (se bilaga I) 500 mg granulat till oral suspension  

  

Cefuroxim  

  

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta 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, apotekspersonal eller sjuksköterska.  

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

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.  

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även 

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.  

  

I denna bipacksedel finns information om följande:  

1. Vad Zinnat är och vad det används för  

2. Vad du behöver veta innan du tar Zinnat   

3. Hur du tar Zinnat  

4. Eventuella biverkningar  

5. Hur Zinnat ska förvaras  

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar  

  

  

1.  Vad Zinnat är och vad det används för  

  

Zinnat är ett antibiotikum som används till vuxna och barn. Det verkar genom att döda bakterier som 

orsakar infektioner. Det tillhör en grupp av läkemedel som kallas för cefalosporiner.  

  

Zinnat används för att behandla infektioner i:  

• halsen  

• bihålorna  

• mellanörat  

• lungorna eller bröstet  

• urinvägarna  

• huden och mjukdelarna  

  

Zinnat kan även användas:  

• för att behandla borrelia (en infektion som sprids av fästingar).  

  

2.  Vad du behöver veta innan du tar Zinnat  

  

 Ta inte Zinnat:  
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- om du är allergisk (överkänslig) mot några cefalosporinantibiotika eller mot något annat 

innehållsämne i Zinnat.  

- om du någon gång har haft en allergisk reaktion (överkänslighet) mot någon annan typ av 

betalaktamantibiotikum (penicilliner, monobaktamer, karbapenemer).  

  Om du tror att detta gäller dig, ska du inte ta Zinnat förrän du har kontrollerat med läkare.  

  

Var särskilt försiktig med Zinnat  

Zinnat rekommenderas inte till barn yngre än 3 månader då uppgifter om säkerhet och effekt 

saknas för åldersgruppen.  

  

Du måste vara uppmärksam på vissa symtom som t ex allergiska reaktioner, svampinfektioner (som t 

ex candida) samt svår diarré (pseudomembranös kolit) när du tar Zinnat. Detta minskar risken för 

eventuella problem. Se "Tillstånd som du behöver vara uppmärksam på" i avsnitt 4.  

  

Om du behöver genomgå ett blodtest  

Zinnat kan påverka tester som används för att bestämma sockernivåer i blodet eller en 

blodundersökning som kallas Coomb´s test. Om du behöver genomgå ett blodtest:  

 Tala om för personen som tar provet att du behandlas med Zinnat.  

  

Andra läkemedel och Zinnat  

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra 

läkemedel. Detta gäller även receptfria läkemedel.  

  

Läkemedel som minskar mängden magsyra i din mage (t ex antacida, används för att behandla 

halsbränna) kan påverka hur Zinnat fungerar.  

Probenecid  

Blodförtunnande läkemedel som ges via munnen  

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du äter något sådant läkemedel.  

  

P-piller  

Zinnat kan försämra effekten av p-piller. Om du tar p-piller när du behandlas med Zinnat behöver du 

också använda en barriärmetod (t ex kondom). Fråga din läkare om råd.  

  

Graviditet, amning och fertilitet  

Tala om för läkare innan du tar Zinnat:  

  om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att bli gravid 

  om du ammar.  

  

Läkaren överväger fördelen med att behandla dig med Zinnat mot risken för ditt barn.  

  

Körförmåga och användning av maskiner Zinnat kan göra dig yr samt har andra 

biverknningar som kan göra dig mindre uppmärksam.  Kör inte bil eller använd inte 

maskiner om du inte känner dig bra.  

  

25 mg/ml, 50 mg/ml granulat till oral suspension och 125 mg, 250 mg, 500 mg granulat till oral   

suspension   

Viktig information om några innehållsämnen i Zinnat   

Zinnat suspension innehåller socker (sackaros). Om du har diabetes behöver du ta detta i beaktande.  

  

Zinnat suspension innehåller även aspartam som är en fenylalaninkälla. Om du är allergisk mot 

aspartam eller lider av fenylketonuri (PKU):  



 

 

  

 Kontrollera med läkare om Zinnat är lämpligt för dig.  

  

  

3.  Hur du tar Zinnat  

  

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare 

eller apotekspersonal om du är osäker.  

  

Zinnat intas efter måltid. Det gör behandlingen mer effektiv.  

   

125 mg, 250 mg 500 mg filmdragerade tabletter  Svälj 

tabletterna hela tillsammans med vatten.  

  

Tabletterna får inte tuggas, krossas eller delas - det kan göra behandlingen mindre effektiv.  

  

25 mg/ml, 50 mg/ml, granulat till oral suspension  

Skaka flaskan innan användning.   

  

Zinnat suspension kan spädas med kalla fruktjuicer eller med mjölkdrycker men ska intas omedelbart.  

  

Blanda inte Zinnat med varma drycker.  

  

För en stegvis instruktion för hur Zinnat suspensionen bereds se Instruktioner för beredning som  

finns i slutet av denna bipacksedel .  

  

125 mg, 250 mg, 500 mg, granulat till oral suspension  

För en stegvis instruktion för hur Zinnat påsar bereds se Instruktioner för beredning som finns i 

slutet av denna bipacksedel.  

  

Vanlig dos  

  

Vuxna  

Vanlig dos av Zinnat är 250 mg till 500 mg två gånger daglien beroende på infektionens 

svårighetsgrad och typ.  

  

Barn  

Vanlig startdos av Zinnat är 10 mg/kg (upp till maximalt 125 mg) till 15 mg/kg (upp till maximalt 250 

mg) två gånger dagligen beroende på:  

•   infektionens svårighetsgrad och typ.  

  

25 mg/ml, 50 mg/ml granulat till oral suspension och 125 mg, 250 mg, 500 mg granulat till oral 

suspension  

•  barnets vikt och ålder, upp till maximalt 500 mg dagligen.  

  

Zinnat rekommenderas inte till barn under 3 månader eftersom uppgifter om säkerhet och 

effektivitet saknas för åldersgruppen.  

  

Beroende på sjukdomen alternativt på hur du eller ditt barn svarar på behandlingen kan startdosen 

ändras alternativt kan ytterligare behandlingsomgångar behövas.  

  

Patienter med njurproblem  
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Om du har njurproblem kan läkaren ändra dosen.  

 Tala om för läkaren om detta gäller dig.  

  

Om du har tagit för stor mängd av Zinnat  

  

Om du tar för mycket Zinnat kan du få neurologiska skador, du löper framför allt större risk att få 

krampanfall.  

 Vänta inte. Kontakta omedelbart läkare eller närmaste akutmottagning. Om möjligt, visa 

dem Zinnat-förpackningen.  

  

 Om du har glömt att ta Zinnat  

  

Ta inte en extra dos för att kompensera för glömd dos. Ta nästa dos vid den vanliga tidpunkten.  

  

Sluta inte med Zinnat utan att rådfråga läkare.  

  

Det är viktigt att du fullföjer behandlingen med Zinnat. Sluta inte med behandlingen om inte din 

läkare råder dig att göra det - även om du mår bättre. Om du inte fullföljer hela behandlingen, kan 

infektionen komma tillbaka.  

  

  

4.  Eventuella biverkningar  

  

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få 

dem.  

  

Tillstånd som du behöver vara uppmärksam på  

Ett litet antal personer som tar Zinnat får en allergisk reaktion eller en hudreaktion som kan vara 

allvarlig. Symtom på dessa reaktioner är bland annat:  

• allvarlig allergisk reaktion. Tecken är bland annat upphöjda och kliande utslag, svullnad, 

ibland i ansiktet eller munnen som gör det svårt att andas.  

• hudutslag som kan bilda blåsor och se ut som små måltavlor (mörk prick i mitten som omges 

av ett ljusare område med en mörk ring runt kanten).  

• ett utbrett utslag med blåsor och fjällande hud. (Dessa kan vara tecken på Stevens-Johnson 

syndrom eller toxisk epidermal nekrolys).  

• svampinfektioner. Läkemedel som Zinnat kan orsaka en överväxt av jästsvamp (Candida) i 

kroppen som kan leda till svampinfektioner (t ex torsk). Denna biverkan är mer trolig om du tar 

Zinnat under lång tid.  

• svår diarré (pseudomembranös kolit). Läkemedel som Zinnat kan orsaka inflammation i 

tjocktarmen, vilket orsakar svår diarré, vanligtvis med blod och slem, magont och feber  

• Jarisch-Herxheimer-reaktion. Vissa patienter kan under behandling med Zinnat mot borrelia få 

förhöjd kroppstemperatur (feber), frossa, huvudvärk, muskelvärk och hudutslag. Detta är känt 

som Jarisch-Herxheimer-reaktion. Symtomen varar oftast under några timmar eller upp till en 

dag.  

 Kontakta omedelbart en läkare eller sköterska om du får något av dessa symtom.   

    

Vanliga biverkningar  

  

Dessa kan drabba upp till 1 av 10 personer:   

• svampinfektioner (t ex Candida)  



 

 

  

• huvudvärk  

• yrsel  

• diarré  

• illamående   magsmärtor.  

  

 Vanliga biverkningar som kan visa sig i blodprov:   en 

ökning av en typ av vita blodkroppar (eosinofili)   en 

ökning av leverenzymer.  

  

 Mindre vanliga biverkningar  

  

Dessa kan drabba upp till 1 av 100 personer:  

• sjukdomskänsla   hudutslag.  

  

 Mindre vanliga biverkningar som kan visa sig i blodprov:  

• minskat antal blodplättar (celler som hjälper blodet att koagulera)  

• minskat antal vita blodkroppar  

• positivt Coomb´s test  

  

Andra biverkningar  

  

Följande biverkningar har drabbat ett mycket litet antal personer men det är inte känt hur ofta de 

förekommer:  

• svår diarré (pseudomembranös kolit)  

• allergiska reaktioner  

• hudreaktioner (även allvarliga)  

• hög kroppstemperatur (feber)  

• gulfärgning av ögonvitorna eller huden  

• inflammation i levern (hepatit)  

  

 Biverkningar som kan visa sig i blodprov:   röda blodkroppar som 

bryts ner för snabbt (hemolytisk anemi).  

    

 Om du får biverkningar  

  tala med läkare eller apotekspersonal, detta gäller även eventuella biverkningar som inte 

nämns i denna information.  

  

5.  Hur Zinnat ska förvaras  

  

[Kompletteras nationellt]  

  

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.  

  

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”utg. dat.”. Utgångsdatumet är den sista 

dagen i angiven månad.  

  

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.  


