
INDLÆGSSEDDEL: 
INFORMATION TIL BRUGEREN

Cefuroxim Stragen 750 mg pulver til 
injektions-/ infusionsvæske, opløsning
Cefuroxim Stragen 1,5 g pulver til 
injektions-/ infusionsvæske, opløsning

Cefuroxim

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden 
du begynder at bruge dette lægemiddel, da 
den indeholder vigtige oplysninger til dig.
• Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at 

læse den igen.
• Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis 

der er mere, du vil vide.
• Tal med lægen eller sundhedspersonalet, 

hvis en bivirkning bliver værre, eller du får 
bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Oversigt over indlægssedlen:
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge 

Cefuroxim Stragen
3. Sådan skal du bruge Cefuroxim Stragen
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

  1. VIRKNING OG ANVENDELSE                     

Virkning:
Cefuroxim Stragen er et antibiotikum, der bruges til 
voksne og børn. Det virker ved at dræbe bakterier, 
som forårsager infektioner. Det hører til en gruppe 
af lægemidler, som kaldes cefalosporiner. 

Cefuroxim Stragen anvendes til behandling af 
infektioner i: 
• lungerne eller brystet
• urinvejene
• huden og bløddelene
• maven

Cefuroxim Stragen anvendes også:
• til forebyggelse af infektioner under kirurgiske 

indgreb. 

  2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER 
AT BRUGE CEFUROXIM STRAGEN  

                             
Du må ikke få Cefuroxim Stragen:
• hvis du er allergisk over for antibiotika af typen 

cefalosporiner eller et eller flere af de andre 
indholdsstoffer i dette lægemiddel 
(angivet i pkt. 6) 

• hvis du tidligere har haft en alvorlig allergisk 
reaktion i forbindelse med en anden type 
betalactam-antibiotika (penicilliner, 
monobaktamer og carbapenemer).

Tal med lægen, før du begynder at tage Cefuroxim 
Stragen, hvis du mener, at dette gælder for dig. 
I så fald må du ikke få Cefuroxim Stragen.

Advarsler og forsigtighedsregler 
Du skal være opmærksom på visse symptomer 
som allergiske reaktioner og gastrointestinale 
forstyrrelser såsom diaré, mens du får Cefuroxim 
Stragen. Dette vil nedsætte risikoen for, at der 
opstår problemer. (Se ('Tilstande, som du skal 
holde øje med') i afsnit 4. Hvis du har haft en 
allergisk reaktion på andre antibiotika såsom 
penicillin, kan du også være allergisk over for 
Cefuroxim Stragen.

Hvis du skal have taget en blod- eller 
urinprøve
Cefuroxim Stragen kan påvirke analyse- 
resultaterne af urin- eller blodprøver for sukker og 
en blodprøve, der kaldes Coombs' test.
Hvis du skal have taget prøver, skal du fortælle 
den person, der tager prøven, at du får Cefuroxim 
Stragen.

Brug af anden medicin sammen med 
Cefuroxim Stragen
Fortæl det til lægen, hvis du for nylig har taget 
eller måske vil tage andre lægemidler.

Nogle lægemidler kan påvirke virkningen af 
Cefuroxim eller øge risikoen for, at du får 
bivirkninger. Disse omfatter:
• aminoglykosid-antibiotika
• vanddrivende tabletter (diuretika) som 

furosemid
• probenecid
• blodfortyndende medicin (orale antikoagulanter)
Tal med lægen, hvis dette gælder for dig. Det kan 
være nødvendigt med ekstra kontroller, mens du 
får Cefuroxim Stragen, for at undersøge din 
nyrefunktion.

Graviditet og amning 
Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, du 
er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du 
spørge din læge til råds, før du bruger dette 
lægemiddel.
Lægen vil afveje fordelene ved at behandle dig 
med Cefuroxim Stragen over for risikoen for 
barnet.

Trafik- og arbejdssikkerhed
Kør ikke bil, og anvend ikke maskiner, hvis du ikke 
har det godt.

Cefuroxim Stragen indeholder natrium  
Cefuroxim Stragen 750 mg pulver til injektions-/ 
infusionsvæske, opløsning, indeholder 41 mg 
natrium (hovedbestanddelen i køkken-/bordsalt) pr. 
hætteglas. Det svarer til 2 % af den anbefalede 
maksimale daglige diætindtagelse af natrium for en 
voksen.
Cefuroxim Stragen 1,5 g pulver til injektions-/ 
infusionsvæske, opløsning, indeholder 81 mg 
natrium (hovedbestanddelen i køkken-/bordsalt) pr. 
hætteglas. Det svarer til 4 % af den anbefalede 
maksimale daglige diætindtagelse af natrium for en 
voksen.

  3. SÅDAN SKAL DU BRUGE 
CEFUROXIM STRAGEN  

Du vil normalt få Cefuroxim Stragen af en læge 
eller en sygeplejerske. Det kan gives som drop 
(intravenøs infusion) eller som en injektion direkte 
i en blodåre (vene) eller i en muskel.

Den sædvanlige dosis 
Lægen vil bestemme den korrekte dosis af 
Cefuroxim Stragen for dig. Dosis afhænger af: 
sværhedsgraden og typen af infektion, om du 
tager andre antibiotika, din vægt og alder, og hvor 
godt dine nyrer fungerer.

Nyfødte (0-3 uger)
For hvert kg, barnet vejer, skal det have 30 til 100 mg 
Cefuroxim Stragen om dagen fordelt på to eller tre 
doser.

Spædbørn (over 3 uger) og børn
For hvert kg, spædbarnet eller barnet vejer, skal 
det have 30 til 100 mg Cefuroxim Stragen om 
dagen fordelt på tre eller fire doser.

Voksne og unge
750 mg til 1,5 g Cefuroxim Stragen om dagen 
fordelt på to, tre eller fire doser. Højeste dosis: 6 g 
om dagen.

Patienter med nyreproblemer
Hvis du har et nyreproblem, vil lægen måske 
ændre din dosis.

Hvis du har brugt for meget 
Cefuroxim Stragen
Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du 
tror, at du har brugt for meget Cefuroxim Stragen.
 

Hvis du har glemt at bruge 
Cefuroxim Stragen
Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis du 
tror, at du mangler at få en dosis.
Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er 
noget, du er i tvivl om.

  4. BIVIRKNINGER                                                                                                                                    

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give 
bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Tilstande, som du skal holde øje med
Et lille antal af de personer, som får Cefuroxim 
Stragen, får en allergisk reaktion eller en 
hudreaktion, som kan blive alvorlig. Symptomer på 
disse reaktioner omfatter:
• alvorlig allergisk reaktion. Symptomer omfatter 

hævet og kløende udslæt, hævelser, 
undertiden i ansigtet eller munden, hvilket kan 
forårsage vejrtrækningsbesvær.

• hududslæt, der kan danne blærer, og som 
ligner små målskiver (mørk plet i midten 
omgivet af et lysere område, omsluttet af en 
mørk ring).

• et udbredt udslæt med blæredannelse og 
afskalning af huden (dette kan være tegn på 
Stevens-Johnsons syndrom eller toksisk 
epidermal nekrolyse.

• svampeinfektioner. I sjældne tilfælde kan 
lægemidler som Cefuroxim Stragen medføre 
overvækst af gærsvamp (Candida) i kroppen, 
hvilket kan medføre svampeinfektioner (såsom 
trøske). Der er større risiko for denne 
bivirkning, hvis du får Cefuroxim Stragen i en 
længere periode.

Kontakt straks en læge eller sygeplejerske, 
hvis du får et eller flere af disse symptomer.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos 
op til 1 ud af 10 personer)
• smerter ved injektionsstedet, hævelse og 

rødme langs en blodåre (vene)
Almindelige bivirkninger, der kan ses i blodprøver:
• stigninger i koncentrationen af stoffer 

(enzymer), som dannes i leveren
• forandringer i antal hvide blodlegemer 

(neutropeni eller eosinofili)
• nedsat antal røde blodlegemer (anæmi)

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme 
hos op til 1 ud af 100 personer)
• hududslæt, kløende, ujævnt udslæt 

(nældefeber)
• diaré, kvalme, mavesmerter
Ikke almindelige bivirkninger, der kan ses i 
blodprøver:
• nedsat antal hvide blodlegemer (leukopeni)
• stigning i koncentration af bilirubin (et stof, 

der dannes i leveren)
• positiv Coombs' test

Ikke kendte bivirkninger (hyppigheden kan 
ikke vurderes ud fra tilgængelige data)
• svampeinfektioner
• høj temperatur (feber)
• allergiske reaktioner
• tyktarmsbetændelse, som kan forårsage diarré, 

ofte med blod og slim, samt mavesmerter
• betændelse i nyrer og blodkar
• røde blodlegemer, der ødelægges for hurtigt 

(hæmolytisk anæmi)
• udslæt, der kan danne blærer, og som ligner 

små målskiver (mørk plet i midten omgivet af et 
lysere område, omsluttet af en mørk ring) 
erythema multiforma.

Bivirkninger, der kan ses i blodprøver:
• nedsat antal blodplader (celler, der får blodet 

til at størkne – trombocytopeni)
• stigning i koncentrationen af urinstof-nitrogen 

og serumkreatinin i blodet.

Indberetning af bivirkninger 
Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din 
læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder 
også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i 
denne indlægsseddel. 
Du eller dine pårørende kan også indberette 
bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen, Axel 
Heides Gade 1, DK-2300 København S, 
Websted: www.meldenbivirkning.dk, 
E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe 
med at fremskaffe mere information om 
sikkerheden af dette lægemiddel.

Tal med lægen eller sundhedspersonalet, 
hvis du får bivirkninger, herunder 
bivirkninger, som ikke fremgår af denne 
indlægsseddel.
 

  5. OPBEVARING                                                                                                                                      

Opbevar ikke Cefuroxim Stragen ved temperaturer 
over 25 ºC. 
Opbevar hætteglasset i yderpakningen for at 
beskytte mod lys.

Rekonstitueret opløsning: 
Kemisk og fysisk stabilitet har været påvist ved 
anvendelse i 24 timer ved 2 °C til 8 °C.

Fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet 
anvendes umiddelbart. Hvis produktet ikke 
anvendes umiddelbart, må opbevaringstid og  
opbevaringsbetingelser være under brugerens 
ansvar. Dette bør normalt ikke vare længere end 
24 timer ved 2 °C til 8 °C, med mindre  
rekonstitutionen er foretaget i kontrollerede og 
validerede aseptiske  forhold. 

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, 
der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste 
dag i den nævnte måned.

Du må ikke smide lægemidler i afløbet eller i 
husholdningsaffaldet. Lægen eller sygeplejersken 
vil bortskaffe eventuelle lægemidler, der ikke 
længere skal anvendes. Disse forholdsregler er 
med til at beskytte miljøet.

  6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE 
OPLYSNINGER

                                                         
Cefuroxim Stragen indeholder:
Aktivt stof: Cefuroxim (som cefuroximnatrium).
Lægemidlet indeholder ingen øvrige indholdsstoffer.

Cefuroxim Stragens udseende og 
pakningsstørrelse:
Cefuroxim Stragen er et hvidt til næsten hvidt 
pulver.
Cefuroxim Stragen fås i æsker med hætteglas. 
Hver æske indeholder 10 hætteglas.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen: 
STRAGEN Nordic A/S
Helsingørsgade 8C
3400 Hillerød
Telefon: +45 48 10 88 10
E-mail: info@stragen.dk

Fremstiller:
MITIM S.R.L.
Via Cacciamali 34-38
25125 Brescia
Italien

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs 
medlemslande under følgende navne:
Danmark, Finland, Sverige:       Cefuroxim Stragen

Denne indlægsseddel blev senest revideret i 
05/2018

Den nyeste indlægsseddel kan findes på 
www.indlægsseddel.dk

NODK

06983/06984/06986/06987_A02

FØLGENDE OPLYSNINGER ER TILTÆNKT LÆGER OG SUNDHEDSPERSONALE:

Vejledning til rekonstitution

Volumener, der tilsættes, og opløsningskoncentrationer, som kan anvendes, 
hvis der er behov for fraktionsdoser

Størrelse på hætteglas Mængde vand, der  Omtrentlig Cefuroxim- 
  skal tilsættes (ml) koncentration (mg/ml)**
750 mg pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning
750 mg Intramuskulær 3 ml 216
 Intravenøs bolus  mindst 6 ml 116
 Intravenøs infusion mindst 6 ml* 116 
1,5 g pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning
1,5 g Intramuskulær 6 ml 216
 Intravenøs bolus mindst 15 ml 94
 Intravenøs infusion 15 ml* 94 

* Rekonstitueret opløsning skal tilsættes til 50 eller 100 ml forligelig infusionsvæske (se oplysninger om 
forligelighed nedenfor)
** Det endelige volumen af den rekonstituerede opløsning af Cefuroxim øges på grund af fortrængnings- 
faktoren for lægemiddelstoffet, hvilket resulterer i de ovenfor anførte koncentrationer i mg/ml.

Den rekonstituerede opløsning er gullig til brunlig. Forskelle i farve og intensitet har ikke nogen 
indvirkning på sikkerheden og effekten.
Omryst forsigtigt for at opnå en klar opløsning. 
En vandig opløsning af Cefuroxim har en pH-værdi på 6,0-8,5.
Forligelighed
Cefuroximnatrium er forligeligt med følgende infusionsvæsker:
• Vand til injektion
• Natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) opløsning 
• Glukose 50 mg/ml (5 %) opløsning

Som med alle parenterale lægemidler skal den rekonstituerede opløsning undersøges visuelt for 
partikelholdigt materiale og misfarvning inden administration. Opløsningen bør kun bruges, hvis den er 
klar og praktisk talt fri for partikler.
Kun til engangsbrug. Eventuel resterende opløsning skal kasseres.

PAKNINGSVEDLEGG: 
INFORMASJON TIL BRUKEREN

Cefuroxim Stragen 750 mg pulver til 
injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
Cefuroxim Stragen 1,5 g pulver til 
injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning

cefuroksim

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget  
før du begynner å bruke dette legemidlet. 
Det inneholder informasjon som er viktig 
for deg.
• Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan 

få behov for å lese det igjen.
• Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt 

lege eller apotek.
• Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. 

Ikke gi det videre til andre. Det kan skade 
dem, selv om de har symptomer på sykdom 
som ligner dine.

• Kontakt lege eller sykepleier dersom du 
opplever bivirkninger, inkludert mulige 
bivirkninger som ikke er nevnt i dette 
pakningsvedlegget. Se avsnitt 4

 

I dette pakningsvedlegget finner du 
informasjon om:
1. Hva Cefuroxim Stragen er og hva det brukes mot
2. Hva du må vite før du bruker Cefuroxim Stragen
3. Hvordan du bruker Cefuroxim Stragen
4. Mulige bivirkninger
5. Hvordan du oppbevarer Cefuroxim Stragen
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

  1. HVA CEFUROXIM STRAGEN ER OG 
HVA DET BRUKES MOT                     

Cefuroxim Stragen er et antibiotikum som brukes 
til voksne og barn. Det virker ved å drepe bakterier 
som forårsaker infeksjoner. Det hører til en gruppe 
legemidler kalt cefalosporiner. 

Cefuroxim Stragen brukes til å behandle 
infeksjoner i: 
• lunger og  bryst
• urinveier
• hud og bløtvev
• abdomen (magen)

Cefuroxim Stragen brukes også:
• til å forhindre infeksjoner under kirurgi
 

  2. HVA DU MÅ VITE FØR DU BRUKER 
CEFUROXIM STRAGEN  

                             
Du må ikke gis Cefuroxim Stragen dersom:
• du er overfølsom (allergisk)  overfor c 

antibiotika av typen cefalosporiner  eller noen 
av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet 
(listet opp i avsnitt 6).

• du tidligere har hatt en alvorlig 
allergisk reaksjon på en hvilken som helst 
annen type betalaktam-antibiotika (penicilliner, 
monobaktamer og karbapenemer).

Informer legen din før du begynner med Cefuroxim 
Stragen, hvis du tror dette gjelder deg. Da må du 
ikke bruke Cefuroxim Stragen.

Vis forsiktighet ved bruk av 
Cefuroxim Stragen  
Du må være på vakt for visse symptomer som 
allergiske reaksjoner og gastrointestinale 
sykdommer som diaré mens du gis Cefuroxim 
Stragen. Dette vil redusere risikoen for mulige 
problemer. Se (”Forhold du må være på vakt for”) i 
del 4. Hvis du tidligere har hatt allergiske 
reaksjoner på andre antibiotika, for eksempel 
penicillin, kan du også være allergisk mot 
Cefuroxim Stragen.

Hvis du skal ta en blod- eller urinprøve
Cefuroxim Stragen kan påvirke resultatene av 
urin- og blodprøver for sukker og en blodprøve 
kjent som Coombs’ test. 
Hvis du skal ta prøver, må du informere personen 
som tar prøvene, om at du har fått Cefuroxim 
Stragen.

Andre legemidler og Cefuroxim Stragen
Rådfør deg med lege dersom du bruker, nylig har 
brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. 
Dette gjelder også reseptfrie legemidler.

Noen legemidler kan påvirke hvordan Cefuroxim 
Stragen virker, eller gjøre det mer sannsynlig at du 
får bivirkninger. Dette omfatter:
• antibiotika av typen aminoglykosid
• vanndrivende tabletter (diuretika) som furosemid
• probenecid
• blodfortynnende midler (antikoagulantia) som 

tas gjennom munnen
Informer legen din dersom dette gjelder deg. Det 
kan være nødvendig  med ekstra oppfølging  for å 
kontrollere nyrefunksjonen mens du tar Cefuroxim 
Stragen.

Graviditet, amming og fertilitet 
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet
• dersom du er gravid, tror at du kan være gravid 

eller planlegger å bli gravid
• dersom du ammer
Legen vil vurdere fordelen av behandlingen med 
Cefuroxim Stragen opp mot risikoen for babyen.

Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid 
når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din 
evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les 
informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i 
tvil må du snakke med lege eller apotek.

Viktige opplysninger om noen av 
innholdsstoffene i Cefuroxim Stragen 
Cefuroxim Stragen 750 mg pulver for injeksjons-/ 
infusjonsvæske inneholder 41 mg natrium 
(hovedbestanddel i koke-/bordsalt) per hetteglass. 
Dette tilsvarer 2 % av største anbefalte daglige 
inntak gjennom kosten av natrium for en voksen.
Cefuroxim Stragen 1,5 g pulver for injeksjons-/ 
infusjonsvæske inneholder 81 mg natrium 
(hovedbestanddel i koke-/bordsalt) per hetteglass. 
Dette tilsvarer 4 % av største anbefalte daglige 
inntak gjennom kosten av natrium for en voksen.

  3. HVORDAN DU BRUKER 
CEFUROXIM STRAGEN

Cefuroxim Stragen a gis vanligvis av en lege eller 
sykepleier. Det kan  gis som drypp (intravenøs 
infusjon) eller som injeksjon direkte inn i en vene 
eller en muskel.

Vanlig dose  
Legen din vil avgjøre hva som er den riktige dosen 
for deg. Dette vil avhenge av alvorlighetsgrad og 
type infeksjon, hvorvidt du tar noen andre 
antibiotika, vekt og alder, og hvor god 
nyrefunksjonen din er.

Nyfødte (0–3 uker)
For hvert kg barnet veier, skal det administreres 
30 til 100 mg Cefuroxim Stragen per dag, fordelt 
på to eller tre doser.

Spedbarn (over 3 uker) og barn
For hvert kg barnet veier, skal det administreres 
30 til 100 mg Cefuroxim Stragen per dag, fordelt 
på tre eller fire doser.

Ungdom og voksne
750 mg til 1,5 g Cefuroxim Stragen per dag, fordelt 
på to, tre eller fire doser. Maksimal dose: 6 g per 
dag.

Pasienter med nyreproblemer
Hvis du har et problem med nyrene, kan det være 
at legen vil endre dosen. Snakk med legen hvis 
dette gjelder deg.

Dersom du tar for mye av Cefuroxim Stragen
Ta kontakt med lege eller annet helsepersonell 
dersom du tror du har fått for mye Cefuroxim 
Stragen.

Dersom du har glemt å ta Cefuroxim Stragen
Spør lege eller annet helsepersonell dersom du 
tror en dose er glemt.

Hvis du har ytterligere spørsmål om bruken av 
dette legemiddelet, kontakt lege eller sykepleier.

  4. MULIGE BIVIRKNINGER                                                                                                                                    

Som alle legemidler kan dette legemidlet 
forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Tilstander du må være på vakt for
Et fåtall som tar Cefuroxim Stragen, får en 
allergisk reaksjon eller potensielt alvorlig 
hudreaksjon.
Symptomer på slike reaksjoner kan være:
• alvorlig allergisk reaksjon. Tegn kan være 

oppsvulmet og  kløende utslett, av og til 
hevelser, i ansiktet eller i munnen, noe som   
kan gjøre det vanskelig å puste

• hudutslett, muligens som blemmer, på små 
definerte områder  (punkt i midten omgitt av et 
blekere  område, med en mørk ring i ytterkant).

• utslett over større del av kroppen med blemmer 
og avflassende hud (Dette kan være tegn på 
Stevens-Johnson-syndrom eller toksisk 
epidermal nekrolyse).

• soppinfeksjoner. Ved sjeldne tilfeller kan 
legemidler som Cefuroxim Stragen føre til 
overvekst av sopp (Candida) i kroppen, noe som 
kan føre til soppinfeksjon (f.eks. trøske). Denne 
bivirkningen er mer sannsynlig hvis du tar 
Cefuroxim Stragen over lengre tid.

Ta øyeblikkelig kontakt med lege eller 
sykepleier hvis du får noen av disse 
symptomene.

Vanlige bivirkninger (kan ramme opptil 1 av 
10 personer)
• smerter på injeksjonsstedet, hevelser og rødhet 

langs blodåren   
Snakk med legen din om noe av dette plager deg.
Vanlige bivirkninger som kan fremkomme av 
blodprøver:
• økninger i stoffer (enzymer) som produseres av 

leveren
• endringer i antall hvite blodlegemer 

(neutropeni eller eosinofili)
• lave nivåer av røde blodlegemer (anemi)

Mindre vanlige bivirkninger (kan ramme 
opptil 1 av 100 personer)
• hudutslett, kløende, vablete utslett (elveblest)
• diaré, kvalme, magesmerte
Snakk med legen din om noe av dette plager deg.
Sjeldne bivirkninger som kan fremkomme av 
blodprøver:
• lave nivåer hvite blodlegemer (leukopeni)
• økninger av bilirubin (et stoff som produseres 

av leveren)
• positiv Coombs’ test

Andre bivirkninger (hyppigheten kan ikke 
anslås ut fra tilgjengelige data):
• soppinfeksjoner
• høy kroppstemperatur (feber)
• allergiske reaksjoner
• betennelse i kolon (tykktarm) som forårsaker 

diaré, vanligvis med blod og slim, magesmerter
• betennelse i nyrer og blodårer 
• røde blodceller ødelegges for raskt (hemolytisk 

anemi)
• hudutslett, muligens med blemmer, på små 

definerte områder (mørkpunkt  i midten omgitt 
av et blekere   område, med en mørk ringi 
ytterkant) (erythema multiformae).

Bivirkninger som kan fremkomme av blodprøver:
• redusert antall blodplater (celler som hjelper 

blodet med å koagulere – trombocytopeni)
• økt nivå av ureanitrogen og serumkreatinin i 

blodet

Melding av bivirkninger 
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du 
opplever bivirkninger, inkludert mulige 
bivirkninger som ikke er nevnt i dette 
pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om 
bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes 
på nettsiden til Statens legemiddelverk: 
www.legemiddelverket.no/pasientmelding
Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med 
informasjon om sikkerheten ved bruk av dette 
legemidlet.
 

  5. HVORDAN DU OPPBEVARER 
CEFUROXIM STRAGEN                                                                                                                                       

Cefuroxim Stragen skal oppbevares ved høyst 
25 °C.
Oppbevares i kartongen for å beskytte mot lys.
 
Rekonstituert oppløsning: Kjemisk og fysisk 
stabilitet ved bruk er vist i 24 timer ved 2-8 °C.

Fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet 
brukes umiddelbart.
Dersom produktet ikke tas i bruk umiddelbart, er 
det brukers ansvar å overholde tidsfristene og 
betingelsene for oppbevaring. Denne perioden 
skal normalt ikke vare lenger enn 24 timer ved 
2 til 8 °C med mindre rekonstitusjon har funnet 
sted i kontrollerte og validerte aseptiske omgivelser.
 
Oppbevares utilgjengelig for barn.
 
Bruk ikke Cefuroxim Stragen etter utløpsdatoen 
som er angitt på etiketten. Utløpsdatoen henviser 
til den siste dagen i den måneden.
 
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller 
sammen med husholdningsavfall. Legen din eller 
en sykepleier vil kaste legemidlet som ikke lenger 
er nødvendig. Disse tiltakene bidrar til å beskytte 
miljøet.

  6. INNHOLDET I PAKNINGEN OG 
YTTERLIGERE INFORMASJON

                                                         
Sammensetning av Cefuroxim Stragen
Virkestoff(er) er cefuroksim (som 
cefuroksimnatrium).
Det er ingen flere hjelpestoffer.

Hvordan Cefuroxim Stragen ser ut og 
innholdet i pakningen:
Cefuroxim Stragen er et hvitt til nesten hvitt 
pulver.
Cefuroxim Stragen finnes tilgjengelig i kartonger 
med hetteglass. 
Hver kartong inneholder 10 hetteglass.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og 
tilvirker 
STRAGEN Nordic A/S
Helsingørsgade 8C
DK-3400 Hillerød
Danmark
Tlf. +45 48108810

Tilvirker:
MITIM, S.R.L.
Via Cacciamali 34-38
25125 Brescia
Italia

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert   
04.05.2018

PÅFØLGENDE INFORMASJON ER BARE BEREGNET PÅ HELSEPERSONELL:

Instruksjon for fortynning

Tilsetningsmengder og oppløsningskonsentrasjoner,
kan være nyttig når det er nødvendig med fraksjonsdoser

Hetteglasstørrelse Vannmengde som  Omtrentlig cefuroksim- 
  skal tilsettes (ml) konsentrasjon (mg/ml)**
750 mg pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
750 mg Intramuskulært 3 ml 216
 Intravenøs bolus   minst 6 ml 116
 Intravenøs infusjon minst 6 ml* 116 
1,5 g pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
1,5 g Intramuskulært 6 ml 216
 Intravenøs bolus minst 15 ml 94
 Intravenøs infusjon 15 ml* 94 

Intramuskulær injeksjon:  Intravenøs injeksjon: Intravenøs infusjon: * Rekonstituert løsning som skal 
tilsettes 50 eller 100 ml kompatibel infusjonsvæske (se informasjon om kompatibilitet nedenfor).
** Det resulterende volumet av løsningen av cefuroksim i rekonstitusjonsmedium har økt i henhold til 
legemiddelets fortrengningsfaktor, noe som resulterer i de nevnte konsentrasjonene i mg/ml.

Den rekonstituerte oppløsningen er gulaktig til brunaktig. Forskjeller i farge og intensitet har ingen 
innvirkning på sikkerheten og effektiviteten.
Rist lett for å oppnå en klar oppløsning.
En vandig oppløsning av cefuroksim har en pH-verdi på 6,0–8,5.
Kompatibilitet
Cefuroksimnatrium er kompatibelt med følgende infusjonsvæsker.
• Vann til injeksjonvæsker
• Natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %)-oppløsning 
• Glukose 50 mg/ml (5 %)-oppløsning

Som med alle parenterale legemidler må den rekonstituerte oppløsningen inspiseres visuelt for partikler 
og misfarging før den administreres. Oppløsningen må kun brukes hvis den er klar og uten partikler.
Kun til engangsbruk. Ubrukt oppløsning skal kastes.



Jos annos unohtuu
Käänny lääkärin tai hoitohenkilöstön puoleen, jos 
epäilet, että annos on unohtunut.
Jos sinulla on lisäkysymyksiä tämän lääkkeen 
käytöstä, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan 
puoleen. 

  4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET   
                                                                                       
Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa 
haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä 
saa.

Erityistä huomiota vaativat oireet
Pieni osa Cefuroxim Stragenia käyttävistä 
henkilöistä saa allergisen reaktion tai 
potentiaalisesti vakavan ihoreaktion. Näiden 
reaktioiden oireita ovat:
• Vaikea allerginen reaktio. Oireita ovat koholla 

oleva ja kutiava ihottuma ja turvotus, joissakin 
tapauksissa hengitysvaikeuksia aiheuttava 
kasvojen tai suun turpoaminen.

• Ihottuma, johon voi liittyä rakkuloita ja jonka 
näppylät muistuttavat pieniä maalitauluja 
(keskellä on tumma täplä ja sen ympärillä 
vaaleampi alue, jota ympäröi tumma rengas).

• Laajalle levinnyt ihottuma, johon liittyy 
rakkuloita ja ihon hilseilyä. (Nämä voivat olla 
Stevens- Johnsonin oireyhtymän tai toksisen 
epidermaalisen nekrolyysin oireita.) 

• Sieni-infektiot. Cefuroxim Stragenin kaltaiset 
lääkkeet voivat joskus harvoin aiheuttaa 
hiivasienen (Candida) liikakasvua elimistössä 
ja sen seurauksena sieni-infektioita (kuten 
sammasta). Tämä haittavaikutus on yleisempi 
silloin, kun Cefuroxim Stragen -hoitoa 
jatketaan pitkään.

Ota heti yhteyttä lääkäriin tai sairaanhoitajaan, 
jos tällaisia oireita ilmaantuu.

Yleiset haittavaikutukset (näitä voi esiintyä 
enintään yhdellä potilaalla kymmenestä)
• pistoskohdan kipu, turvotus ja punoitus 
laskimon ympärillä
Yleiset haittavaikutukset, jotka voivat tulla esiin 
verikokeissa:
• maksa-arvojen (maksaentsyymiarvojen) 

kohoaminen
• muutokset veren valkosolujen määrissä 

(neutropenia tai eosinofilia) 
• veren punasolujen väheneminen (anemia) 

Melko harvinaiset haittavaikutukset (näitä 
voi esiintyä enintään yhdellä potilaalla sadasta)
• ihottuma, kutiava näppyläinen ihottuma 

(nokkosihottuma) 
• ripuli, pahoinvointi, vatsakipu
Melko harvinaiset haittavaikutukset, jotka voivat 
tulla esiin verikokeissa:
• veren valkosolujen väheneminen (leukopenia) 
• kohonnut bilirubiiniarvo (bilirubiini on maksan 

tuottama aine) 
• positiivinen Coombsin koe

Tuntemattomat haittavaikutukset (saatavissa 
oleva tieto ei riitä yleisyyden arviointiin)
• sieni-infektiot
• kuume
• allergiset reaktiot
• paksusuolitulehdus, johon liittyy ripulia ja 

yleensä verisiä ja limaisia ulosteita, vatsakipua 
• munuaistulehdus ja verisuonitulehdus
• punasolujen liian nopea tuhoutuminen 

(hemolyyttinen anemia) 
• ihottuma, johon voi liittyä rakkuloita ja jonka 

näppylät muistuttavat pieniä maalitauluja 
(keskellä on tumma täplä ja sen ympärillä 
vaaleampi alue, jota ympäröi tumma rengas) 
(erythema multiformae).

Haittavaikutukset, jotka voivat tulla esiin 
verikokeissa:
• verihiutaleiden (veren hyytymiseen 

osallistuvien solujen) väheneminen 
(trombosytopenia) 

• veren ureatyppiarvon ja seerumin 
kreatiniiniarvon kohoaminen.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä 
lääkärille tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös 
sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole 
mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa 
haittavaikutuksista myös suoraan seuraavalle 
taholle:
www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 
Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI-00034 Fimea
Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa 
saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen 
turvallisuudesta. 
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä 
lääkärille tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee 
myös kaikkia mahdollisia haittavaikutuksia, 
joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

  5. CEFUROXIM STRAGENIN 
SÄILYTTÄMINEN    

                                                                            
Säilytä alle 25 °C.
Pidä injektiopullo ulkopakkauksessa. Herkkä 
valolle.
Käyttövalmis liuos: Käyttökuntoon saatettujen 
liuosten on osoitettu säilyvän kemiallisesti ja 
fysikaalisesti stabiileina 24 tuntia 2 °C – 8 °C:ssa.
Mikrobiologiselta kannalta valmiste tulee käyttää 
välittömästi. 
Jos valmistetta ei käytetä välittömästi, 
käytönaikainen säilytysaika ja säilytysolosuhteet 
ovat käyttäjän vastuulla, mutta ne ovat kuitenkin 
yleensä enintään 24 tuntia 2–8 °C:ssa ellei 
käyttöönvalmistus tapahdu kontrolloiduissa ja 
validoiduissa aseptisissa olosuhteissa.
Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen 
käyttöpäivämäärän jälkeen. 
Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden 
viimeistä päivää.
Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää 
talousjätteiden mukana. Lääkäri tai sairaanhoitaja 
hävittää lääkkeet, joita ei enää tarvita. Näin 
menetellen suojellaan luontoa. 

  6. PAKKAUKSEN SISÄLTÖ JA MUUTA 
TIETOA        
                                                                        

Mitä Cefuroxim Stragen sisältää
Vaikuttava aine on kefuroksiimi 
(kefuroksiiminatriumina).
Muita aineita ei ole.

Cefuroxim Stragenin kuvaus ja pakkauskoko
Cefuroxim Stragen on valkoinen tai luonnonvalkoinen 
kuiva-aine.
Cefuroxim Stragen on pakattu injektiopulloihin ja 
ne vuorostaan pahvipakkauksiin. 
Yksi pahvipakkaus sisältää 10 injektiopulloa.

Myyntiluvan haltija:
STRAGEN Nordic A/S, Helsingørsgade 8C, 
3400 Hillerød, Tanska
Puh: +45 48 10 88 10
Sähköposti: info@stragen.dk

Valmistaja:
MITIM, S.R.L., Via Cacciamali 34-38
25125 Brescia, Italia

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa 
Euroopan talousalueeseen kuuluvissa 
jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:
Tanska, Suomi, Ruotsi: Cefuroxim Stragen

Tämä seloste on hyväksytty viimeksi 
07.06.2018

PAKKAUSSELOSTE: 
TIETOA KÄYTTÄJÄLLE

Cefuroxim Stragen 750 mg, 
injektio-/infuusiokuiva-aine, liuosta varten
Cefuroxim Stragen 1,5 g, 
injektio-/infuusiokuiva-aine, liuosta varten

Kefuroksiimi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, 
ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, 
sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
• Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita 

sitä myöhemmin.
• Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin 

tai sairaanhoitajan puoleen.
• Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny 

lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen, vaikka 
kokemiasi haittavaikutuksia ei olisikaan 
mainittu tässä pakkausselosteessa. 
Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:
1. Mitä Cefuroxim Stragen on ja mihin sitä 

käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin sinulle 

annetaan Cefuroxim Stragenia
3. Miten Cefuroxim Stragen annetaan
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Cefuroxim Stragenin säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

  1. MITÄ CEFUROXIM STRAGEN ON JA 
MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

                                             
Cefuroxim Stragen on antibiootti, jota käytetään 
aikuisten ja lasten hoidossa. Se tehoaa 
infektioihin tuhoamalla infektoita aiheuttavia 
bakteereja. Se kuuluu lääkeaineryhmään, josta 
käytetään nimeä kefalosporiinit.

Cefuroxim Stragenia käytetään seuraavien 
alueiden infektioiden hoitoon:
• keuhkot tai rintakehä
• virtsatiet
• iho ja pehmytkudokset
• vatsa

Cefuroxim Stragenia voidaan käyttää myös:
• infektioiden ehkäisyyn leikkausten aikana.

  2. MITÄ SINUN ON TIEDETTÄVÄ,  
ENNEN KUIN SINULLE ANNETAAN 
CEFUROXIM STRAGENIA       
                                                                                                                                   

Sinulle ei saa antaa Cefuroxim Stragenia:  
• jos olet allerginen jollekin 

kefalosporiiniantibiootille tai tämän lääkkeen 
jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

• jos olet saanut vaikean allergisen reaktion 
jostakin muusta beetalaktaamiantibiootista 
(penisilliinit, monobaktaamit ja 
karbapeneemit).

Kerro lääkärille ennen Cefuroxim Stragen -hoidon 
aloittamista, jos epäilet, että tämä koskee sinua. 
Tällöin sinulle ei saa antaa Cefuroxim Stragenia.

Ole erityisen varovainen Cefuroxim Stragenin 
suhteen
Kiinnitä erityistä huomiota tiettyihin oireisiin, kuten 
allergisiin reaktioihin ja ruoansulatuskanavan 
häiriöihin, kuten ripuliin, Cefuroxim Stragen 
-hoidon aikana. Tämä voi auttaa välttämään 
mahdolliset ongelmat. Ks. kohta 4 (”Erityistä 
huomiota vaativat oireet”). Jos olet saanut 
allergisen reaktion muista antibiooteista, kuten 
penisilliinistä, saatat olla allerginen myös 
Cefuroxim Stragenille.

Jos sinulle määrätään veri- tai virtsakokeita
Cefuroxim Stragen voi vaikuttaa virtsan tai veren 
sokerimääritysten ja tietyn verikokeen, niin 
kutsutun Coombsin kokeen, tuloksiin.
Jos sinulle tehdään laboratoriotutkimuksia, kerro 
näytteenottajalle, että olet saanut Cefuroxim 
Stragen- hoitoa.

Muut lääkevalmisteet ja Cefuroxim Stragen
Kerro lääkärille, jos parhaillaan käytät tai olet 
äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään 
muita lääkkeitä. Jotkin lääkkeet voivat vaikuttaa 
Cefuroxim Stragenin tehoon tai lisätä 
haittavaikutusten vaaraa. Näitä ovat:
• aminoglykosidityyppiset antibiootit
• nesteenpoistolääkkeet (diureetit), kuten 

furosemidi
• probenesidi
• oraaliset antikoagulantit.
Kerro lääkärille,  jos tämä koskee sinua. Saatat 
tarvita ylimääräisiä tarkastuksia munuaisten 
toiminnan seuraamiseksi Cefuroxim Stragen- 
hoidon aikana.

Raskaus ja imetys ja suvunjatkamiskyky
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi 
raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, 
kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen 
käyttöä. Lääkäri arvioi, onko Cefuroxim Stragen 
-hoidolla saavutettava hyöty suurempi kuin 
lapsellesi mahdollisesti aiheutuva vaara.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Älä aja tai käytä koneita, ellet tunne vointiasi 
hyväksi.

Tärkeää tietoa Cefuroxim Stragenin 
sisältämistä aineista
Cefuroxim Stragen 750 mg injektio-/infuusiokuiva- 
aine, liuosta varten sisältää 41 mg natriumia 
(ruokasuolan toinen ainesosa) yhtä injektiopulloa 
kohti. Tämä vastaa 2 % suositellusta natriumin 
enimmäisvuorokausiannoksesta aikuiselle.
Cefuroxim Stragen 1,5 g injektio-/infuusiokuiva- 
aine, liuosta varten sisältää 81 mg natriumia 
(ruokasuolan toinen ainesosa) yhtä injektiopulloa 
kohti. Tämä vastaa 4 % suositellusta natriumin 
enimmäisvuorokausiannoksesta aikuiselle.

  3. MITEN CEFUROXIM STRAGEN 
ANNETAAN
                                                                             

Cefuroxim Stragenin antaa yleensä lääkäri tai 
sairaanhoitaja. Se voidaan antaa tiputuksena 
(infuusiona) laskimoon tai pistoksena (injektiona) 
laskimoon tai lihakseen.

Suositeltu annos
Lääkäri määrää sinulle sopivan Cefuroxim Stragen 
-annoksen. Annoksen suuruuteen vaikuttavat 
infektion tyyppi ja vaikeusaste, mahdollinen muu 
samanaikainen antibioottihoito, paino ja ikä sekä 
munuaisten toiminta.

Vastasyntyneet (0–3 viikon ikäiset)
Lapsen jokaista painokiloa kohti annetaan 30–100 mg 
Cefuroxim Stragenia vuorokaudessa jaettuna 
kahteen tai kolmeen annokseen.

Vauvat (yli 3 viikon ikäiset) ja vanhemmat lapset
Lapsen jokaista painokiloa kohti annetaan 30–100 mg 
Cefuroxim Stragenia vuorokaudessa jaettuna 
kolmeen tai neljään annokseen.

Aikuiset ja nuoret
750 mg - 1,5 g Cefuroxim Stragenia 
vuorokaudessa jaettuna kahteen, kolmeen tai 
neljään annokseen. Enimmäisannos: 6 g 
vuorokaudessa.

Munuaisten vajaatoiminta
Munuaisten vajaatoiminnassa lääkäri saattaa 
muuttaa annosta.

Jos olet saanut Cefuroxim Stragenia 
enemmän kuin pitäisi
Ota yhteys lääkäriin tai hoitohenkilöstöön, jos 
arvelet saaneesi liikaa Cefuroxim Stragenia.
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai 
vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota 
aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai 
Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien 
arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

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

Om du fått för stor mängd av Cefuroxim Stragen
Kontakta läkare eller sjukvårdspersonal om du tror 
att du fått för mycket Cefuroxim Stragen

Om en dos av Cefuroxim Stragen har glömts
Fråga din läkare eller sjukvårdspersonal om du tror 
att en dos har glömts bort.
Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel 
kontakta läkare eller sjuksköterska.

  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 Cefuroxim Stragen 
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. I sällsynta fall kan läkemedel 
som Cefuroxim Stragen orsaka en överväxt av 
jästsvamp (Candida) i kroppen vilket kan leda 
till svampinfektion (t.ex. torsk). Denna 
biverkning är mer trolig om du tar Cefuroxim 
Stragen under lång tid.

Kontakta omedelbart en läkare eller 
sjuksköterska om du får något av dessa 
symptom.

Vanliga biverkningar 
(kan drabba upp till 1 av 10 personer)
• smärta vid injektionsstället, svullnad och 

rodnad längs en ven
Vanliga biverkningar som kan visa sig i blodprov:
• ökning av substanser (enzymer) som 

produceras av levern
• förändrat antal vita blodkroppar (neutropeni 

eller eosinofili)
• låga nivåer av röda blodkroppar (anemi).

Mindre vanliga biverkningar 
(kan drabba upp till 1 av 100 personer)
• hudutslag, kliande upphöjda utslag 

(nässelutslag)
• diarré, illamående, magsmärta
Mindre vanliga biverkningar som kan visa sig i 
blodprov:
• låga nivåer av vita blodkroppar (leukopeni)
• ökning av bilirubin (ett ämne som produceras 

av levern)
• positivt Coombs test.

Ingen känd frekvens 
(kan inte beräknas från tillgängliga data)
• svampinfektion
• förhöjd temperatur (feber)
• allergiska reaktioner
• inflammation i tjocktarmen, vilket orsakar 

diarré, vanligen med blod och slem, magsmärta
• inflammation i njurarna och blodkärlen
• röda blodkroppar som bryts ner för snabbt 

(hemolytisk anemi)
• 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) (erytema multiforme).

Biverkningar som kan uppträda i blodprover:
• minskat antal blodplättar (celler som hjälper 

blodet att levras – trombocytopeni) 
• förhöjda nivåer av ureakväve och 

serumkreatinin i blodet.

Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare eller 
sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som 
inte nämns i denna information. Du kan också 
rapportera biverkningar direkt till 

Sverige:
Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala, 
(http://www.lakemedelsverket.se).

Finland/Suomi: 
Webplats: www.fimea.fi
Säkerhets- och utvecklingscentret för 
läkemedelsområdet Fimea
Biverkningsregistret, PB 55, FI-00034 Fimea
  
Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till 
att öka informationen om läkemedels säkerhet. 
Om du får biverkningar, tala om för läkare eller 
sjuksköterska. Detta gäller även eventuella 
biverkningar som inte nämns i denna information.

  5. HUR CEFUROXIM STRAGEN SKA 
FÖRVARAS

                                                                              
Förvaras vid högst 25 ºC.
Förvara injektionsflaskorna i ytterkartongen, 
eftersom läkemedlet är ljuskänsligt.

Beredd lösning: Kemisk och fysikalisk stabilitet 
har visats för 24 timmar vid 2–8 ºC. 

Från mikrobiologisk synpunkt skall produkten 
användas omedelbart. Om produkten inte används 
omedelbart är lagringstiden och 
förvaringsbetingelserna före administrering 
användarens ansvar och ska normalt inte vara 
längre än 24 timmar vid 2–8 ºC, såvida inte 
lösningen beretts under kontrollerade och 
validerade aseptiska förhållanden.

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. Läkaren eller sjuksköterskan kastar 
bort eventuella läkemedelsrester. Dessa åtgärder 
hjälper till att skydda miljön.

  6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH 
ÖVRIGA UPPLYSNINGAR    

                                           
Innehållsdeklaration
Den aktiva substansen är cefuroxim (som 
cefuroximnatrium).
Övriga innehållsämnen saknas

Läkemedlets utseende och 
förpackningsstorlekar:
Cefuroxim Stragen är ett vitt till nästan vitt 
pulver.
Cefuroxim Stragen finns förpackat i kartonger 
med injektionsflaskor. 
Varje kartong innehåller 10 injektionsflaskor.

Innehavare av godkännande för försäljning:
STRAGEN Nordic A/S, Helsingørsgade 8C, 
3400 Hillerød, Danmark
Tel.: +45 48 10 88 10, E-mail: info@stragen.dk

Tillverkare:
MITIM, S.R.L., Via Cacciamali 34-38 
25125 Brescia, Italien

Detta läkemedel är godkänt inom 
Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet under namnen:
Danmark, Finland, Sverige:      Cefuroxim Stragen

Denna bipacksedel godkändes senast: 
2018-06-20

BIPACKSEDEL: 
INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Cefuroxim Stragen 750 mg, pulver till 
injektions-/ infusionsvätska, lösning
Cefuroxim Stragen 1,5 g, pulver till 
injektions-/ infusionsvätska, lösning

cefuroxim

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 sjuksköterska.
• Om du får biverkningar, tala med läkare eller 

sjuksköterska. Detta gäller även eventuella 
biverkningar som inte nämns i denna 
information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om 
följande
1. Vad Cefuroxim Stragen är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar 

Cefuroxim Stragen
3. Hur du tar Cefuroxim Stragen
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Cefuroxim Stragen ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga 

upplysningar

Cefuroxim som finns i Cefuroxim Stragen kan 
också vara godkänd för att behandla andra 
sjukdomar som inte nämns i denna 
produktinformation. Fråga läkare, apotek eller 
annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare 
frågor och följ alltid deras instruktion.

  1. VAD CEFUROXIM STRAGEN ÄR OCH VAD 
DET ANVÄNDS FÖR

                                                                  
Cefuroxim Stragen är ett antibiotikum som 
används till vuxna och barn. Det fungerar genom 
att döda bakterier som orsakar infektioner. Det 
tillhör en grupp läkemedel som kallas för 
cefalosporiner.

Cefuroxim Stragen används vid behandling av 
infektioner i:
• lungorna eller bröstet 
• urinvägarna
• huden och mjukdelarna
• buken 

Cefuroxim Stragen används också:
• för att förebygga infektioner under kirurgiska 

ingrepp.

  2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU GES 
CEFUROXIM STRAGEN  
                                                  

Du får inte ges Cefuroxim Stragen
• om du är allergisk mot någon antibiotika som 

innehåller cefalosporiner eller något annat 
innehållsämne i detta läkemedel (anges i 
avsnitt 6).

• om du någon gång har haft en allergisk 
reaktion mot någon annan typ av 
betalaktamantibiotikum (penicilliner, 
monobaktamer och karbapenemer).

Tala med läkaren innan du börjar med Cefuroxim 
Stragen om du tror att detta stämmer in på dig. 
Du får inte ges Cefuroxim Stragen.

Var särskilt försiktig med Cefuroxim Stragen
Du måste vara uppmärksam på vissa symtom som 
t.ex. allergiska reaktioner eller rubbningar i  
magtarmkanalen som t.ex. diarré när du ges 
Cefuroxim Stragen. Detta minskar risken för 
eventuella problem. Se ”Tillstånd som du behöver 
vara uppmärksam på” i avsnitt 4. Om du har fått 
någon allergisk reaktion mot andra antibiotika 
som t.ex. penicillin, kan du även vara allergisk mot 
Cefuroxim Stragen.

Om du behöver genomgå ett blod- eller 
urintest
Cefuroxim Stragen kan påverka resultaten av urin- 
eller blodtester för socker och ett blodtest som 
kallas för Coombs test.
Om du ska genomgå tester, tala om för personen 
som tar provet att du har fått Cefuroxim Stragen.

Andra läkemedel och Cefuroxim Stragen
Tala om för läkaren om du tar, nyligen har tagit 
eller kan tänkas ta andra läkemedel. 
Vissa läkemedel kan påverka Cefuroxim Stragen 
eller göra det mer sannolikt att du får biverkningar. 
Dessa omfattar:
• antibiotika av aminoglykosidtyp
• urindrivande tabletter (diuretika), t.ex. furosemid
• probenecid
• blodförtunnande läkemedel som ges via munnen 
Tala om för läkaren om detta stämmer in på dig. 
Du kan behöva extra kontroller för övervakning av 
din njurfunktion när du tar Cefuroxim Stragen.

Graviditet, amning och fertilitet
Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara 
gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga 
läkare eller apotekspersonal innan du använder 
detta läkemedel. Läkaren överväger fördelen med 
att behandla dig med Cefuroxim Stragen mot 
risken för ditt barn.

Körförmåga och användning av maskiner
Kör inte bil och använd inte maskiner om du inte 
känner dig bra.
Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i 
kondition att framföra motorfordon eller utföra 
arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av 
faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa 
avseenden 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. 

Viktig information om några av 
ingredienserna i Cefuroxim Stragen
Cefuroxim Stragen 750 mg pulver till 
injektionsvätska/infusion innehåller 41 mg 
natrium (huvudingrediensen i koksalt/bordssalt) 
per injektionsflaska. Detta motsvarar 2 % av 
högsta rekommenderade dagliga intaget av 
natrium för vuxna.
Cefuroxim Stragen 1,5 g pulver till 
injektionsvätska/infusion innehåller 81 mg 
natrium (huvudingrediensen i koksalt/bordssalt) 
per injektionsflaska. Detta motsvarar 4 % av 
högsta rekommenderade dagliga intaget av 
natrium för vuxna.

  3. HUR CEFUROXIM STRAGEN GES  
                                                                                                 
Cefuroxim Stragen ges vanligtvis av en läkare 
eller sjuksköterska. Det kan ges som ett dropp 
(intravenös infusion) eller som en injektion direkt i 
en ven eller i en muskel.

Vanlig dos
Rätt dos av Cefuroxim Stragen för dig fastställs av 
läkaren och beror på: infektionens svårighetsgrad 
och typ, om du tar någon annan typ av antibiotika, 
din vikt och ålder, hur väl dina njurar fungerar.
Nyfödda barn (0–3 veckor)
För varje kg barnet väger ges det 30 till 100 mg 
Cefuroxim Stragen per dag uppdelat på två eller 
tre doser.
Spädbarn (över 3 veckor) och barn
För varje kg barnet väger ges det 30 till 100 mg 
Cefuroxim Stragen per dag uppdelat på tre eller 
fyra doser.
Vuxna och ungdomar
750 mg till 1,5 g Cefuroxim Stragen per dygn 
uppdelat på två, tre eller fyra doser. Högsta dos: 6 g 
per dygn.
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FÖLJANDE UPPGIFTER ÄR ENDAST AVSEDDA FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL:

Instruktioner för beredning

Tillsatsvolymer och lösningskoncentrationer,
vilket kan vara användbart när fraktionsdoser krävs

Injektionsflaskans storlek Mängd vatten att  Ungefärlig 
  tillsätta (ml) cefuroximkoncentration (mg/ml)**
750 mg pulver för injektionsvätska/infusion, lösning
750 mg Intramuskulärt 3 ml 216
 Intravenös bolus   minst 6 ml 116
 Intravenös infusion minst 6 ml* 116 
1,5 g pulver för injektionsvätska/infusion, lösning
1,5 g Intramuskulärt 6 ml 216
 Intravenös bolus minst 15 ml 94
 Intravenös infusion 15 ml* 94 

*Beredd lösning ska tillsättas till 50 eller 100 ml kompatibel infusionsvätska (se information om 
kompatibilitet nedan)
** Den erhållna cefuroximlösningens volym i beredningen ökar på grund av läkemedelssubstansens 
förskjutningsfaktor och ger angivna koncentrationer i mg/ml.

Den beredda lösningen är gul till brunaktig. Skillnader i färg och intensitet har inte någon påverkan på 
säkerheten eller verkan.
Skaka försiktigt för att skapa en klar lösning
En vattenlösning med cefuroxim har ett pH-värde på 6,0–8,5.
Kompatibilitet
Cefuroximnatrium är kompatibelt med följande infusionsvätskor:
• Vatten för injektion
• Koksaltlösning 9 mg/ml (0,9 %)
• Glukoslösning 50 mg/ml (5 %)

Liksom för alla parenterala läkemedelsprodukter, inspektera den beredda lösningen visuellt för 
främmande partiklar och missfärgning före administrering. Lösningen ska endast användas om lösningen 
är klar och i stort sett fri från partiklar.
Endast för engångsbruk. All överbliven lösning ska kasseras.

SEURAAVAT TIEDOT ON TARKOITETTU VAIN HOITOALAN AMMATTILAISILLE:

Valmisteen saattaminen käyttökuntoon

Lisättävät liuotinmäärät ja liuoksen pitoisuudet, joista voi olla hyötyä, 
kun tarvitaan pieniä annoksia. 

Injektiopullon koko Lisättävä   Arvioitu 
  vesimäärä (ml) kefuroksiimipitoisuus (mg/ml)**
750 mg injektio-/infuusiokuiva-aine, liuosta varten
750 mg Lihakseen 3 ml 216
 Boluksena laskimoon  vähintään 6 ml 116
 Infuusiona laskimoon vähintään 6 ml* 116 
1,5 g injektio-/infuusiokuiva-aine, liuosta varten
1,5 g Lihakseen 6 ml 216
 Boluksena laskimoon vähintään 15ml 94
 Infuusiona laskimoon 15 ml* 94 

* Käyttökuntoon saatettu liuos lisätään 50 tai 100 ml:aan sopivaa infuusionestettä (ks. alla kohta 
Yhteensopivuus)
** Kefuroksiimiliuoksen lopputilavuus kasvaa käytetyn liuottimen tilavuuteen verrattuna lääkeaineen 
syrjäyttämästä nestemäärästä johtuen, jolloin saadaan luetellut pitoisuudet mg/ml.
  
Käyttökuntoon saatetun liuoksen väri vaihtelee kellertävästä kellanruskeaan. Värisävyn ja voimakkuuden 
vaihtelut eivät vaikuta valmisteen turvallisuuteen ja tehokkuuteen.
Ravista varovasti, kunnes muodostuu kirkas liuos.
Kefuroksiimivesiliuoksen pH on 6,0–8,5.
Yhteensopivuus
Kefuroksiiminatrium on yhteensopiva seuraavien infuusionesteiden kanssa:
• injektionesteisiin käytettävä vesi
• natriumkloridiliuos 9 mg/ml (0,9 %)
• glukoosiliuos 50 mg/ml (5 %)

Sekoitettu liuos tulee tarkistaa silmämääräisesti koostumuksen ja värjäytymisen osalta ennen 
käyttämistä. Tämä koskee kaikkia parenteraalisia lääkevalmisteita. Valmistetta saa käyttää vain jos liuos 
on kirkasta eikä siinä näy käytännössä lainkaan hiukkasia.
Vain yhtä käyttökertaa varten. Käyttämättä jäänyt liuos on hävitettävä.
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