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Informațiile din această fișă se bazează pe aprobările acordate de autoritatea de reglementare japoneză. 
Detaliile de aprobare pot varia în funcție de țară. Medicamentele au reacții adverse (riscuri), precum și 
eficacitate (beneficii). Este important să se minimizeze reacțiile adverse și să se maximizeze eficacitatea. 
Pentru a obține un răspuns terapeutic mai bun, pacienții trebuie să își înțeleagă medicația și să coopereze cu 
tratamentul.

Nume de marcă:Geninax comprimate 200 mg
Activ
Dozare

ingredient:Garenoxacină mesilat hidrat formă:comprimat 
portocaliu pal (diametru 8,6 mm, grosime 4,7

mm)
Imprimare la ambalare:fațăジェニナック,200 mg, spateジェニ

ナック200 mg,抗菌剤

Efectele acestui medicament
Acesta este un agent antibacterian chinolon pentru a inhiba enzimele de care bacteriile au nevoie pentru a crește și 

prezintă acțiune bactericidă.

Este de obicei utilizat în tratamentul infecțiilor respiratorii și infecțiilor otorinolaringologice.

Înainte de a utiliza acest medicament, asigurați-vă că îi spuneți medicului dumneavoastră și 
farmacistului

Dacă ați avut anterior orice reacție alergică (mâncărime, erupție cutanată, etc.) la orice 
medicamente. Dacă aveți boli convulsive, cum ar fi epilepsia, sau aveți antecedente de boli 
convulsive, hipotensiune arterială, aritmie, diabet sau miastenia gravis.
Dacă aveți anevrism de aortă, disecție aortică sau aveți antecedente/antecedente familiale/factori de risc (sindrom 
Marfan etc.) ai acestor boli.
Dacă sunteți gravidă, posibil însărcinată sau alăptați.
Dacă luați orice alte medicamente. (Unele medicamente pot interacționa pentru a îmbunătăți sau a diminua efectele 

medicinale. Atenție la medicamentele fără prescripție medicală și suplimentele alimentare, precum și la alte medicamente 

eliberate pe bază de rețetă.)

Schema de dozare (Cum să luați acest medicament)
Schema dumneavoastră de dozare prescrisă de medicul dumneavoastră 
este (( scrisă de un profesionist din domeniul sănătății))

a fi

În general, pentru adulți, luați 2 comprimate (400 mg garnoxacină) o dată, o dată pe zi. Urmați cu strictețe 
instrucțiunile.
Dacă omiteți o doză, luați o doză cât mai curând posibil când vă amintiți că ați omis o doză. Cu toate acestea, 
dacă este aproape timpul pentru următoarea doză, săriți peste doza omisă și continuați programul obișnuit de 
dozare. Nu trebuie să luați niciodată două doze deodată.
Dacă luați accidental mai mult decât doza prescrisă, consultați medicul sau farmacistul. Nu încetați să luați acest 

medicament decât dacă medicul dumneavoastră vă recomandă să faceți acest lucru.

Precauții în timpul luării acestui medicament
Acest medicament poate provoca tulburări de conștiență. Acordați o atenție deosebită când utilizați mașini 

periculoase, cum ar fi conducerea unei mașini.

În studiile pe animale au fost raportate colorări reversibile cu violet roșcat sau violet în piele sau mucoasă (în 
interiorul gurii sau mucoasei). Consultați-vă cu medicul dumneavoastră/farmacistul când ați observat aceste 
simptome.

Posibile reacții adverse la acest medicament
Cele mai frecvent raportate reacții adverse includ erupții cutanate, diaree, scaun moale, constipație și dureri 
de cap. Dacă apare oricare dintre aceste simptome, consultați-vă medicul sau farmacistul.

Simptomele descrise mai jos sunt rareori văzute ca simptome inițiale ale reacțiilor adverse 
indicate între paranteze. Dacă apare oricare dintre aceste simptome, încetați să luați acest 
medicament și consultați imediat medicul dumneavoastră.

dificultăți de respirație, scăderea tensiunii arteriale, edem, roșeață [șoc, anafilaxie]
febră, congestie a mucoasei oculare, simptome cutanate (eritem, vezicule, eroziune) [necroliză 
epidermică toxică, sindrom Stevens-Johnson, eritem multiform]
greață, amețeli, leșin [bradicardie, stop sinusal, bloc atrioventricular]
palpitații, puls sărituri, senzație de tulburare toracică [QT prelungit, tahicardie ventriculară 
(inclusiv Torsades de Pointes), fibrilație ventriculară]
transpirație, senzație de foame, membre tremurând [hipoglicemie]

Simptomele de mai sus nu descriu toate reacțiile adverse la acest medicament. Consultați-vă 
cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă observați orice simptome de îngrijorare, 
altele decât cele enumerate mai sus.

Condiții de depozitare și alte informații
Nu lăsați medicamentul la îndemâna copiilor. Păstrați-l departe de lumina directă a soarelui, căldură și 
umiditate.
Aruncați restul. Nu le depozitați.
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Pentru mai multe informații, discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul.
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