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الموافقة تفاصيل تختلف قد اليابانية. التنظيمية السلطة قبل من الممنوحة الموافقات إلى الورقة هذه في الواردة المعلومات تستند

للحصول الفعالية. وزيادة العكسية التفاعالت تقليل المهم من . )فوائد(كفاءات وكذلك  )مخاطر(سلبية فعل ردود لها األدوية البلد. حسب

العالج.مع والتعاون أدويتهم فهم المرضى على يجب أفضل ، عالجية استجابة على

مجم200 أقراص جينيناكس التجارية :العالمة اسم
نشيط

الجرعة

قرص شكل: Garenoxacinهيدرات ميسيالتي المكونات:

4.7سمك مم ، 8.6 قطر (شاحب برتقالي

)مم
ニ ェ ジللخلفملغ ، ク ッ ナ ニ ェ ジ 200، وجهالتغليف:عندمطبعة

ク ッ ナ 200، ملغ剤 菌抗

الدواءهذا آثار

مبيد عمل ويظهر للنمو ، البكتيريا تحتاجها التي اإلنزيمات لتثبيط كينولون للجراثيم مضاد عامل هو هذا

للجراثيم.

والحنجرة.واألذن األنف والتهابات التنفسي الجهاز التهابات عالج في عادة يستخدم

والصيدليطبيبك إخبار من تأكد الدواء ، هذا استخدام قبل

من تعاني كنت إذا أدوية. ألي  )إلخجلدي ، طفح حكة ، (تحسسية فعل ردود أي من قبل من عانيت قد كنت إذا

انتظام عدم أو الدم ، ضغط انخفاض أو المتشنجة ، األمراض من تاريخ لديك أو الصرع ، مثل متشنجة أمراض

الوبيل.العضلي الوهن أو السكري ، مرض أو القلب ، ضربات

(خطر عوامل   /عائليتاريخ   /تاريخلديك أو األبهر تسلخ أو األبهري الدموية األوعية تمدد من تعاني كنت إذا
األمراض.لهذه  )إلخمارفان ، متالزمة

مرضعة.أو حامل ربما حامال ، كنت إذا

األدوية من احذر الطبية. اآلثار تقليل أو لتعزيز األدوية بعض تتفاعل قد (أخرى. طبية منتجات أي تتناول كنت إذا

.)الموصوفةاألخرى األدوية وكذلك الغذائية والمكمالت طبية وصفة تستلزم ال التي

ء)الدواهذا تناول كيفية (الجرعات جدول
تكونأن))صحيةرعاية أخصائي قبل من مكتوب ((هو طبيبك حدده الذي الجرعات جدول

التعليمات.بدقة اتبع يومياً. واحدة مرة  )جارينوكساسينمن مجم 400 (حبتين تناول للبالغين ، عام ، بشكل

وقت حان إذا ذلك ، ومع جرعة. فاتتك أنك تتذكر عندما ممكن وقت أقرب في جرعة خذ جرعة ، فاتتك إذا

في جرعتين تأخذ أن يجب ال المعتاد. الجرعات جدول وتابع الفائتة الجرعة فتجاوز تقريباً ، التالية الجرعة

واحد.وقت

الدواء هذا تناول عن تتوقف ال الصيدلي. أو طبيبك استشر لك ، الموصوفة الجرعة من أكثر بالخطأ تناولت إذا

بذلك.القيام طبيبك منك طلب إذا إال

الدواءهذا تناول أثناء احتياطات

السيارة.قيادة مثل خطيرة آالت تشغيل عند جيداً انتبه الوعي. في اضطرابات الدواء هذا يسبب قد

الفم داخل (المخاطي الغشاء أو الجلد في األرجواني أو المحمر األرجواني باللون عكسية بقع وجود عن اإلبالغ تم

هذه الحظت عندما الصيدلي   /طبيبكاستشر الحيوانات. على أجريت التي الدراسات في  )المخاطيالغشاء أو

األعراض.

الدواءلهذا المحتملة السلبية الفعل ردود

حالة في والصداع. واإلمساك الرخو والبراز واإلسهال الجلدي الطفح شيوعاً األكثر الضائرة التفاعالت تشمل

الصيدلي.أو طبيبك استشر األعراض ، هذه من أي ظهور

حالة في قوسين. بين الموضحة الضائرة للتفاعالت أولية أعراض أنها على أدناه الموضحة األعراض إلى ينُظر ما نادراً

الفور.على طبيبك واستشر الدواء هذا تناول عن توقف األعراض ، هذه من أي حدوث

]المفرطةالحساسية صدمة ، [احمرار وذمة ، الدم ، ضغط في انخفاض التنفس ، في صعوبة
السمي ، النخري البشرة انحالل [ )تآكلنفطة ، حمامي ، (جلدية أعراض للعين ، مخاطي احتقان حمى ،

]األشكالعديدة حمامي جونسون ، ستيفنز متالزمة
]بطينيأذيني انسداد األنفية ، الجيوب توقف القلب ، بطء [إغماء دوار ، غثيان ،

بما (البطيني القلب تسرع مطول ،  [QTالصدر في باضطراب الشعور النبض ، يتخطى النبض الخفقان ،

]البطينيالرجفان  ، )Pointes de Torsadesذلك في
]الدمفي السكر نقص [األطراف ارتعاش بالجوع ، اإلحساس التعرق ،

أي الحظت إذا الصيدلي أو طبيبك استشر الدواء. لهذا السلبية الفعل ردود جميع تصف ال أعاله المذكورة األعراض

أعاله.المذكورة تلك بخالف للقلق أعراض

المعلوماتمن وغيرها التخزين شروط

والرطوبة.والحرارة المباشرة الشمس أشعة عن بعيداً احفظه األطفال. متناول عن بعيداً الدواء احفظ

تخزنها.ال الباقي. تجاهل

سنةشهريومفقط:الصحية الرعاية أخصائي الستخدام
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