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ANTIBIOTIKAPROFYLAX ORTOPEDI 

Ledplastiker. Trochantära femurfrakturer. Ingrepp med insättande av 
implantat där stor friläggning och/eller där lång operationstid förväntas. 
Ryggoperationer med friläggning av flera nivåer utan insättande av 
implantat 

 Kloxacillin (Ekvacillin®) iv 2g x 3 (30 min innan op-start + efter 2 och 8 timmar) Vid 

knäplastiker ges dos 2 ism att det blodtomma släpps. Gentamycincement enl rutin. 

Vid penicillinallergi typ 1: 

 Klindamycin (Dalacin®) iv 600 mg x 3 (30 min innan op-start + efter 2 och 8 tim) Vid 

knäplastiker ges dos 2 ism att det blodtomma släpps. Gentamycincement enl rutin. 

Vid patologisk U-test (leukocyturi, pos nitrit) ex hos höftfrakturpatienter: 

 Cefotaxim(Claforan®) iv 1g x 3 (30 min innan op-start + efter 2 och 8 timmar). 

Gentamycincement enl rutin. 

Ryggoperationer med insättande av implantat 

 Kloxacillin (Ekvacillin®) iv 2g x 3 (30 min innan op-start+efter 2 och 8 timmar) 

 Rifampicin (Rimactan®) po 600 mg x 1 (op-dagens morgon på fastande mage ½-1 timme 

innan frukost)  

Vid penicillinallergi typ 1: 
 Klindamycin (Dalacin®) iv 600 mg x3 (30 min innan op-start + efter 2 och 8 timmar) 

 Rifampicin (Rimactan®) po 600 mg x 1 (op-dagens morgon på fastande mage ½-1 timme 

innan frukost) 

Korsbandsplastiker. Diskbråcksoperation 

 Kloxacillin(Ekvacillin) iv 2g x 1 (30 min innan op-start) 

 Vid Penicillinallergi: 

 Klindamycin(Dalacin) iv 600mg x1 (30 min innan op-start) 

Amputationer 

 Klindamycin (Dalacin®) iv 600 mg x 3 (30 min innan op-start + efter 4 och 12 tim) 

Öppna frakturer och ledskador 

 Kloxacillin (Ekvacillin®) iv 2g x 4 (30 min innan op + efter 4, 10 och 16 tim)  

Vid penicillinallergi typ 1: 

 Klindamycin (Dalacin®) iv 600 mg x 3 (30 min innan op-start + efter 4 och 12 tim) 
 

OBS! Om operation inte kan ske akut utan måste anstå ska antibiotikabehandling ges fram till 

op med Ekvacillin® iv 2g x 4 (alt Dalacin® iv 600 mg x 3). 

 

OBS! Lokal administration av antibiotika (GentaFleece®, Collatamp®) enligt separat rutin. 
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OBS! Tetanusprofylax enligt separat rutin.  


