
Bipacksedel 

 

Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller 

med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och 

anvisningarna på läkemedelsförpackningen. 

 

KEFLEX 

Tabletter 500 mg 

Granulat till oral suspension 50 mg/ml 

 

Vad innehåller läkemedlet? 

 

Den aktiva substansen i Keflex är cefalexin. 

 

Keflex tabletter 500 mg: Varje tablett innehåller 500 mg cefalexin, hjälpämnena povidon, 

natriumstärkelseglykolat, magnesiumstearat, hypromellos, glycerol, talk, metylcellulosa 

samt färgämnena järnoxid (E172) och titandioxid (E171). 

Keflex 500 mg tabletter är ljust orange och är förpackade i tryckförpackning med 14, 20 

eller 40 tabletter samt i endosförpackning med 100 tabletter. 

 

Keflex oral suspension 50 mg/ml: 100 ml oral suspension innehåller 5 g cefalexin, 

natriumlaurilsulfat, metylcellulosa, dimetikon, xantangummi, pregelatiniserad stärkelse, 

färgämnet allura röd AC (E129), smakämnet tutti frutti och 59 g socker. Den orala 

suspensionen har smak av frukt. Plastflaskan rymmer 100 ml. 

 

Hur verkar läkemedlet? 

 

Keflex hindrar bakterierna från att bilda ny cellvägg. Därigenom avstannar förökningen av 

bakterier samtidigt som existerande bakterier dör. 

 

Innehavare av försäljningstillstånd/Information lämnas av 

 

Meda AB 

Box 906 

170 09  Solna 

Tel 08 – 630 19 00 

 

Vad används läkemedlet för? 

 

Keflex används för att behandla infektioner i urinvägarna, i hud och mjukdelsvävnader samt 

vid halsfluss. 

 

När skall läkemedlet inte användas? 

 

Keflex skall inte användas av dem som är överkänsliga mot cefalosporiner (en sorts 

antibiotika). 

 

Att tänka på innan och när läkemedlet används 

 

Om Du är allergisk mot penicillin rådgör med Din läkare innan du använder Keflex, 

eftersom det i enstaka fall visats att de som är allergiska mot penicilliner även kan vara 

allergiska mot cefalexin (korsallergi). Den orala suspensionen innehåller socker. Det är 

därför viktigt att under behandlingen borsta tänderna två gånger dagligen. 



 

Graviditet  

 

Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats. 

 

Amning 

 

Keflex går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock 

med Din läkare vid mer än tillfälligt bruk av Keflex under amning. 

 

Trafikvarning 

 

Biverkningar såsom yrsel och trötthet kan förekomma. Under dessa förhållanden kan 

reaktionsförmågan och omdömesförmågan minska och detta bör observeras t ex vid 

bilkörning och precisionsbetonat arbete. 

 

Vad skall Du undvika när Du använder detta läkemedel? 

 

Effekten av p-piller kan påverkas vid behandlingen med Keflex. Rådgör med Din läkare före 

samtidigt intag. Samtidig användning av probenicid kan öka halten Keflex i kroppen. I 

kombination med metformin (används vid diabetes) kan halten av detta läkemedel öka. 

 

Hur skall Du använda läkemedlet? 

 

Dosen bestäms av läkare som avpassar den individuellt. Dosens storlek beror på kroppsvikt 

och infektionstyp. 

Vanlig dos för vuxna: 1 tablett morgon och kväll eller 10 ml oral suspension morgon och 

kväll. 

Vanlig dos för barn: 25-50 mg/kg kroppsvikt dagligen vilket motsvarar 1/2 - 1 ml oral 

suspension/kg kroppsvikt morgon och kväll. 

 

Tabletterna kan vid behov tuggas. Den orala suspensionen omskakas väl före användning. 

Redan efter ett par dagars behandling känner man sig ofta bättre. Det är emellertid mycket 

viktigt att Keflex-kuren fullföljs enligt anvisningen på apoteksetiketten. Om så inte sker, ges 

bakterierna möjlighet att återhämta sig och infektionen kan återkomma. 

 

Vad händer om Du tagit för stor dos? 

 

Om Du fått i Dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller 

Giftinformationscentralen, tel 112. 

 

Vilka biverkningar kan läkemedlet ge? 

 

Keflex kan ibland ge biverkningar. 

Vanliga biverkningar som kan förekomma hos mer än 1 patient av 100: 

Diarré och illamående. 

Mindre vanliga biverkningar: 

Ökning av antalet vita blodkroppar, hudutslag (ibland i form av nässelutslag), klåda, 

övergående påverkan på leverfunktionsvärden. 

Sällsynta biverkningar som kan förekomma hos mindre än 1 patient på 1000: 

Huvudvärk, yrsel, svår allergisk reaktion (feber, hudutslag, svullnad och ev kollaps), trötthet, 

minskning av antalet vita blodkroppar (neutrofila leukocyter) och blodplättar (trombocyter), 

blodbrist, buksmärtor, kräkningar, matsmältningsbesvär, tjocktarmsinflammation (pseudo-



membranös kolit), svåra slemhinne- och hudinflammationer ibland med feber, svullnad 

(angioödem) inflammation i lever och njure, gulsot, klåda i underlivet (kan orsakas av 

svampöverväxt) och inflammation i slidan. 

Vid hastigt uppkomna hudutslag, feber och/eller ansiktssvullnad bör sjukhus eller 

behandlande läkare kontaktas och behandlingen avbrytas. 

 

Hur skall läkemedlet förvaras? 

 

Keflex oral suspension förvaras vid 2 oC - 8 oC och är då hållbar i 14 dagar. 

Keflex skall förvaras oåtkomligt för barn. 

Använd Keflex före det utgångsdatum som finns på förpackningen. 

Överbliven eller gammal medicin kan lämnas till apotek för förstöring. 

 

Datum för senaste ändring av bipacksedeln 

2006-06-19 


