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Klamydiabehandling med Doxycyklin t ex Doxyferm 100 mg 
 

 
Du har en infektion som är orsakad av klamydiabakterier  
 

 Ta en tablett på morgonen och en tablett på kvällen i 7 dagar.  

 Om tabletterna tas i samband med måltid minskar risken för illamående, kräkningar och 
diarré vilket är de vanligaste biverkningarna. Du bör undvika att ta tabletterna 
tillsammans med mjölkprodukter, då det kan minska effekten.• Svälj tabletten med minst 
ett halvt glas vatten. Om du har svårt att svälja tabletten kan du lösa upp den i lite vatten.  

 Det är viktigt att du tar alla tabletterna för att du ska bli av med infektionen.  

 Undvik helst läkemedel mot sur mage, halsbränna samt tabletter med järn eller zink 
under behandlingstiden. Doxycyklin fungerar sämre tillsammans med dessa läkemedel.  

 För att du inte ska smitta någon annan bör du avstå från samlag/annan intim kontakt 
under de första 10 dagarna från det att du påbörjar behandlingen. Detta gäller även om 
din partner har klamydia och får behandling samtidigt.  

 Vid p-pilleranvändning är det viktigt att komplettera med kondom en vecka efter avslutad 
behandling. Doxycyklin  kan minska effekten av dina p-piller.  

 Undvik att sola under behandlingen samt cirka 5 dagar efter. Doxycyklin  ökar 
känsligheten i huden och solexponering kan ge hudproblem i form av rodnad, klåda och 
utslag.  

 Avstå även alkohol under behandling då upptaget av medicineringen försämras.  

 Du behöver inte ta något nytt prov för att kontrollera att infektionen har försvunnit. Om du 
ändå skulle vilja ta ett nytt prov är det viktigt att det har gått 4 veckor efter att du 
avslutade behandlingen.  

 
Du är alltid välkommen att ringa om du undrar över något eller kontakta oss via nätet. Logga 
in på www.1177.se   
Tfn:  
 
Lite fakta om Klamydia 
Klamydia smittar vid olika typer av sex. Många har klamydia utan att veta om det och då kan 
man smitta sin sexpartner. Därför är det bra att ta en klamydiatest när det kan finnas risk för 
smitta.  
 
Provtagning bör göras tidigast 10 dagar efter det samlag där man tror sig ha blivit smittad.  
En obehandlad klamydiainfektion kan hos kvinnor leda till äggledarinflammation och hos män 
till bitestikelinflammation. Detta kan hos en del leda till ofrivillig barnlöshet.  
 
Klamydiainfektion lyder under smittskyddslagen. Det innebär att den som är smittad ska låta 
behandla sig och även tala om med vem eller vilka hen haft samlag med det sista halvåret, 
ibland längre. Dessa personer får sedan ett brev/ telefonsamtal där de blir kallade till 
provtagning. De har ingen möjlighet att få reda på vem som uppgivit deras namn.  
 
När du berättar vem eller vilka du haft sex med bidrar du till minskad smittspridning av 
klamydia! 
 

http://www.1177.se/

