
  
 
Ersättning för erytromycin enterokapsel – erytromycin tablett godkänt av 
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Bakgrund 
Ery-Max® (erytromycin) enterokapslar 250 mg i alla förpackningsstorlekar har slutat att 
tillhandahållas på den svenska marknaden. Erytromycin i form av Ery‐Max® granulat till oral 
suspension 100 mg/ml, samt dospåse 200 mg, kommer fortsätta att tillhandahållas. 
 
Som ersättning till enterokapslarna är Abboticin® tablett 250 mg godkänd, men finns ännu inte 
tillgänglig på marknaden. Absorptionen av tablett Abboticin 250 mg är lägre än för kapselberedningen 
varför dosering av tabletten blir högre. Doseringen av T Abboticin är 30-50 mg/kg upp till fulldos för 
vuxna vilken är 2 gram per dag fördelat på 2-4 doser.  
 
Rekommendationer 
Erytomycin enterokapsel har rekommenderats vid akut mediaotit hos barn och vuxna med typ 1 allergi 
samt vid akut pneumoni hos barn. Följande rekommendationer ges för erytromycin tablett: 
 
Akut mediaotit hos vuxna  
Vid penicillinallergi av typ 1 hos vuxna kan enterokapsel erytromycin 500 mg x 2 i 7 dagar ersättas 
med tablett Abboticin 500 mg x 4, alternativ dosering 1g x 2, i 7 dagar. 
 
Akut mediaotit hos barn  
Vid penicillinallergi av typ 1 hos barn > 40 kg kan enterokapsel erytromycin 250 mg x 4 i 7 dagar 
ersättas med tablett Abboticin 500 mg x 4, alternativt 1g x 2, i 7 dagar. 
 
Akut pneumoni hos barn 
Vid penicillinallergi av typ 1 hos barn > 40 kg kan enterokapsel erytromycin 250 mg x 4 i 7 dagar 
ersättas med tablett Abboticin 500 mg x 4, alternativt 1g x 2, i 7 dagar.  
 
Övergångsperiod med mixtur 
Tills tablett Abboticin® blir tillgänglig på den svenska marknaden kan mixtur erytromycin användas 
som ersättning för enterokapsel erytromycin. Absorptionen av mixtur erytromycin 100 mg/ml är lägre 
än för kapselberedningen varför dosering av mixturen blir högre.  
 
Dosering till vuxna (vikt > 35 kg) är erytromycin oral suspension 100 mg/ml 5 ml x 4, alternativt 10 
ml x 2, i 7 dagar.  
 
 


