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למדינה בהתאם להשתנות עשויים האישור פרטי. היפנית הרגולטורית הרשות ידי על שניתנו אישורים על מבוסס זה בגיליון המידע
 לקבל כדי. היעילות את ולמקסם שליליות תגובות למזער חשוב). יתרונות( יעילות גם כמו) סיכונים( שליליות תגובות יש לתרופות.

.הטיפול עם פעולה ולשתף התרופתי הטיפול את להבין המטופלים על, יותר טוב טיפולי מענה

ג"מGeninax 200  טבליות :מותג שם
ּפעִָיל
מנִּון

( בהיר כתום לוח:טופס מסילאט גרנוקסצין של הידרט:מרַּכִיב
4.7 עובי, מ"מ8.6  קוטר

)מ"מ
ェニジגב, ג"מックナェニジ 200,ּפנִָים:עטיפה עלהדפס

ックナ 200ג"מ,剤菌抗

זו תרופה של השפעות
.חיידקים פעולת ומראה, לגדול צריכים שחיידקים אנזימים לעיכוב קווינולון אנטיבקטריאלי חומר זהו

.אוטורינולרינגולוגיים ובזיהומים הנשימה בדרכי בדלקות בטיפול כלל בדרך משמש הוא

ולרוקח לרופא לספר הקפד, זו בתרופה השימוש לפני

 מחלות לך יש אם. כלשהן לתרופות') וכו פריחה, גירוד( כלשהן אלרגיות תגובות בעבר חווית אם
, קצב הפרעות, דם לחץ יתר, עוויתיות מחלות של היסטוריה לך יש אם או, אפילפסיה כגון עוויתיות
.גרביס מיאסטניה או סוכרת

( סיכון גורמי/משפחתית היסטוריה/היסטוריה לך שיש או העורקים אבי של דיסקציה, העורקים באבי מפרצת לך יש אם
.אלו מחלות של') וכו מרפן תסמונת

.מניקה או בהריון אולי, בהריון את אם
 להפחית או לשפר כדי אינטראקציה לקיים עשויות מסוימות תרופות(. אחר תרופתי תכשיר נוטל אתה אם
.)אחרות מרשם מתרופות וכן תזונה ותוספי מרשם ללא מתרופות היזהרו. הרפואיות ההשפעות את

)זו תרופה לקחת כיצד( מינון לוח
 בתחום מקצוע איש ידי על נכתב(( הוא שלך הרופא ידי על שנקבע שלך המינון לוח

))הבריאות
להיות

 בקפדנות עקבו. ביום פעם, פעם בכלgarenoxacin)  של ג"מ(400  טבליות2  ליטול יש, למבוגרים, כללי באופן
.ההוראות אחר
 הגיע כמעט אם, זאת עם. מנה שהחמצת זוכר אתה כאשר האפשרי בהקדם מנה קח, מנה החמצת אם

 ליטול אין לעולם. במינון שלך הקבוע הזמנים בלוח והמשך שהוחמצה המנה על דלג, הבאה למנה הזמן
.אחת בבת מנות שתי
 ליטול תפסיק אל. שלך הרוקח או הרופא עם התייעצי, לך שנקבע מהמינון יותר בטעות לוקח אתה אם

.זאת לעשות לך הורה שלך הרופא כן אם אלא זו תרופה

זו תרופה נטילת בזמן זהירות אמצעי
 מסוכנות מכונות מפעילים אתם כאשר היטב לב שימו. בהכרה להפרעה לגרום עלולה זו תרופה

.במכונית נהיגה כמו
 או הפה בתוך( ברירית או בעור סגול או אדמדם בסגול הפיכים כתמים על דווח חיים בבעלי במחקרים
.אלה בתסמינים הבחנת כאשר שלך הרוקח/הרופא עם התייעץ). הרירית

זו לתרופה אפשריות לוואי תופעות
 וכאבי עצירות, רופפת צואה, שלשולים, פריחה כוללות המדווחות ביותר השכיחות הלוואי תופעות

.שלך הרוקח או הרופא עם התייעץ, מופיע הללו מהתסמינים אחד אם. ראש
 המצוינות השליליות התגובות של ראשוניים כתסמינים רחוקות לעתים נראים להלן המתוארים התסמינים
.מיד לרופא ופנה התרופה את ליטול הפסק, מתרחש הללו מהתסמינים אחד אם. בסוגריים

]אנפילקסיס, הלם[ אדמומיות, בצקת, הדם בלחץ ירידה, נשימה קשיי
, רעיל אפידרמיס נמק[) שחיקה, שלפוחית, אריתמה( עוריים תסמינים, העין ברירית גודש, חום

]מולטיפורמה אריתמה, ונסון'סטיבנס-ג תסמונת
]אטריווצנטרית חסימה, סינוס עצירת, ברדיקרדיה[ עילפון, סחרחורת, בחילות
 כולל( חדרית טכיקרדיה, ממושך[QT  בחזה הפרעה תחושת, פעימה מחסיר דופק, לב דפיקות

Pointes de ,(Torsadesחדרים פרפור[
]היפוגליקמיה[ רועדות גפיים, רעב תחושת, הזעה
 אם שלך הרוקח או הרופא עם התייעץ. זו לתרופה השליליות התגובות כל את מתארים אינם לעיל התסמינים

.לעיל המפורטים אלה מלבד דאגה של בתסמינים מבחין אתה

אחר ומידע אחסון תנאי

.ולחות חום, ישיר שמש מאור הרחק אותו אחסן. ילדים של ידם מהישג התרופה את הרחק

.אותם לאחסן אין. השארית את השליכו

ׁשנָהָחֹודׁשֶיֹוְם:בלבד רפואי מקצועי לשימוש
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.שלך הרוקח או הרופא עם שוחח, נוסף למידע
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