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Informationen på detta blad är baserad på godkännanden som beviljats   av den japanska 
tillsynsmyndigheten. Godkännandeinformation kan variera beroende på land. Läkemedel har biverkningar 
(risker) såväl som effekt (fördelar). Det är viktigt att minimera biverkningar och maximera effekten. För att få 
ett bättre terapeutiskt svar bör patienterna förstå sin medicinering och samarbeta med behandlingen.

Varumärke :Geninax tabletter 200mg
Aktiva
Dosering

ingrediens:Garenoxacinmesilathydrat form:
ljusorange tablett (diameter 8,6 mm, tjocklek 4,7

mm)
Skriva ut på omslag:ansikteジェニナック,200mg, tillbakaジェニ

ナック200mg,抗菌剤

Effekter av detta läkemedel
Detta är ett kinolon antibakteriellt medel för att hämma enzymer som bakterier behöver för att växa, och visar 

bakteriedödande verkan.

Det används vanligtvis vid behandling av luftvägsinfektioner och otorhinolaryngologiska infektioner.

Innan du använder detta läkemedel, se till att tala om för din läkare och 
apotekspersonal

Om du tidigare har upplevt några allergiska reaktioner (klåda, utslag etc.) mot något läkemedel. 
Om du har krampsjukdomar som epilepsi, eller har en historia av krampsjukdomar, hypotoni, 
arytmi, diabetes eller myasthenia gravis.
Om du har aortaaneurysm, aortadissektion eller har en anamnes/familjehistoria/riskfaktorer (Marfans 
syndrom etc.) av dessa sjukdomar.
Om du är gravid, eventuellt gravid eller ammar.
Om du tar några andra läkemedel. (Vissa läkemedel kan interagera för att förstärka eller minska 
medicinska effekter. Se upp för receptfria läkemedel och kosttillskott samt andra receptbelagda 
läkemedel.)

Doseringsschema (hur du tar detta läkemedel)
Ditt doseringsschema som ordinerats av din läkare är ((skrivet av en 
sjukvårdspersonal))

att vara

I allmänhet, för vuxna, ta 2 tabletter (400 mg garenoxacin) åt gången, en gång dagligen. Följ 
instruktionerna strikt.
Om du missar en dos, ta en dos så snart som möjligt när du kommer ihåg att du missat en dos. Men 
om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och fortsätt ditt vanliga 
doseringsschema. Du ska aldrig ta två doser på en gång.
Om du av misstag tar mer än din ordinerade dos, rådgör med din läkare eller apotekspersonal. Sluta 
inte ta detta läkemedel om inte din läkare instruerar dig att göra det.

Försiktighetsåtgärder när du tar detta läkemedel
Detta läkemedel kan orsaka medvetandestörning. Var noga uppmärksam när du 
använder farliga maskiner som att köra bil.
Reversibel färgad i rödlila eller lila i huden eller slemhinnan (inne i munnen eller slemhinnan) 
har rapporterats i djurstudier. Rådgör med din läkare/farmaceut när du märkt dessa symtom.

Möjliga biverkningar av detta läkemedel
De vanligaste rapporterade biverkningarna inkluderar utslag, diarré, lös avföring, förstoppning och 
huvudvärk. Om något av dessa symtom uppstår, rådgör med din läkare eller apotekspersonal.

Symtomen som beskrivs nedan ses sällan som initiala symtom på de biverkningar som anges 
inom parentes. Om något av dessa symtom uppstår, sluta ta detta läkemedel och kontakta din 
läkare omedelbart.

andningssvårigheter, sänkt blodtryck, ödem, rodnad [chock, anafylaxi]
feber, ögonslemhinnor, hudsymtom (erytem,   blåsa, erosion) [toxisk epidermal 
nekrolys, Stevens-Johnsons syndrom, erythema multiforme]
illamående, yrsel, svimning [bradykardi, sinusstopp, atrioventrikulär blockering]
hjärtklappning, pulsen hoppar över ett slag, känsla av bröstbesvär [QT-förlängd, ventrikulär 
takykardi (inklusive Torsades de Pointes), ventrikelflimmer]
svettning, hungerkänsla, darrande armar och ben [hypoglykemi]

Ovanstående symtom beskriver inte alla biverkningar av detta läkemedel. Rådgör med din 
läkare eller apotekspersonal om du märker några andra bekymmerssymptom än de som 
anges ovan.

Förvaringsvillkor och annan information
Förvara läkemedlet utom räckhåll för barn. Förvara den borta från direkt solljus, värme 
och fukt.
Kasta resten. Förvara dem inte.

Endast för sjukvårdspersonal:Dag Månad År

TITLE - GARENOXACIN / GENINAX MEDICATION PATIENT INFORMATION IN SWEDISH

Source : Rad

www.911globalmeds.com/buy-garenoxacin-geninax-online
https://www.rad-ar.or.jp/siori/english/kekka_plain.cgi?n=1473


19/4/22, 10:25 Sökresultat detalj| Kusurino-Shiori (läkemedelsinformationsblad)

För ytterligare information, tala med din läkare eller apotekspersonal.
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