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As informações nesta folha são baseadas em aprovações concedidas pela autoridade reguladora japonesa. Os 
detalhes da aprovação podem variar de acordo com o país. Os medicamentos têm reações adversas (riscos), 
bem como eficácia (benefícios). É importante minimizar as reações adversas e maximizar a eficácia. Para obter 
uma melhor resposta terapêutica, os pacientes devem compreender sua medicação e cooperar com o 
tratamento.

Marca :Geninax comprimidos 200mg
Ativo
Dosagem

ingrediente:Mesilato de Garenoxacina hidratado Formato:
comprimido laranja pálido (diâmetro 8,6 mm, espessura 4,7

milímetros)

Imprimir no embrulho:enfrentarジェニナック,200mg, de voltaジェニ

ナック200mg,抗菌剤

Efeitos deste medicamento
Este é um agente antibacteriano de quinolona para inibir as enzimas que as bactérias precisam para crescer e mostra ação 
bactericida.
Geralmente é usado no tratamento de infecções respiratórias e infecções otorrinolaringológicas.

Antes de usar este medicamento, certifique-se de informar o seu médico e 
farmacêutico

Se você já teve alguma reação alérgica (coceira, erupção cutânea, etc.) a qualquer medicamento. 
Se você tem doenças convulsivas, como epilepsia, ou tem histórico de doenças convulsivas, 
hipotensão, arritmia, diabetes ou miastenia gravis.
Se você tem aneurisma de aorta, dissecção de aorta ou tem histórico/história familiar/fatores de risco (síndrome 
de Marfan, etc.) dessas doenças.
Se estiver grávida, possivelmente grávida ou a amamentar.
Se estiver a tomar outros medicamentos. (Alguns medicamentos podem interagir para aumentar ou diminuir os 
efeitos medicinais. Cuidado com medicamentos de venda livre e suplementos dietéticos, bem como outros 
medicamentos prescritos.)

Esquema de dosagem (como tomar este medicamento)
O esquema posológico prescrito pelo seu médico é ((escrito por um 
profissional de saúde))

ser

Em geral, para adultos, tome 2 comprimidos (400 mg de garenoxacina) de cada vez, uma vez ao dia. Siga rigorosamente as 
instruções.
Se você perder uma dose, tome uma dose o mais rápido possível quando se lembrar de que perdeu uma dose. 
No entanto, se estiver quase na hora da próxima dose, pule a dose esquecida e continue seu esquema 
posológico regular. Você nunca deve tomar duas doses de uma só vez.
Se você acidentalmente tomar mais do que a dose prescrita, consulte seu médico ou farmacêutico. Não pare de 
tomar este medicamento a menos que o seu médico o instrua a fazê-lo.

Precauções ao tomar este medicamento
Este medicamento pode causar distúrbios de consciência. Preste muita atenção ao operar 
máquinas perigosas, como dirigir um carro.
Coloração reversível em roxo avermelhado ou roxo na pele ou mucosa (dentro da boca ou mucosa) foi 
relatada em estudos com animais. Consulte o seu médico/farmacêutico quando notar estes sintomas.

Possíveis reações adversas a este medicamento
As reações adversas mais comumente relatadas incluem erupção cutânea, diarreia, fezes moles, constipação e 
dor de cabeça. Se ocorrer algum destes sintomas, consulte o seu médico ou farmacêutico.

Os sintomas descritos abaixo raramente são vistos como sintomas iniciais das reações 
adversas indicadas entre parênteses. Se ocorrer algum destes sintomas, pare de tomar este 
medicamento e consulte o seu médico imediatamente.

dificuldade respiratória, diminuição da pressão arterial, edema, vermelhidão [choque, anafilaxia]
febre, congestão da mucosa ocular, sintomas cutâneos (eritema, bolha, erosão) [necrólise 
epidérmica tóxica, síndrome de Stevens-Johnson, eritema multiforme]
náusea, tontura, desmaio [bradicardia, parada sinusal, bloqueio atrioventricular]
palpitação, pulso saltando, sensação de distúrbio torácico [QT prolongado, taquicardia ventricular 
(incluindo Torsades de Pointes), fibrilação ventricular]
sudorese, sensação de fome, membros trêmulos [hipoglicemia]

Os sintomas acima não descrevem todas as reações adversas a este medicamento. Consulte o 
seu médico ou farmacêutico se notar quaisquer sintomas preocupantes além dos listados 
acima.

Condições de armazenamento e outras informações
Mantenha o medicamento fora do alcance das crianças. Armazene-o longe da luz solar direta, calor e 
umidade.
Descarte o restante. Não os armazene.

Apenas para uso profissional de saúde:Dia Mês Ano
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Para mais informações, fale com o seu médico ou farmacêutico.
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