
Taisho Pharmaceutical Co., Ltd.

Bu sayfadaki bilgiler, Japon düzenleyici otorite tarafından verilen onaylara dayanmaktadır. Onay ayrıntıları 
ülkeye göre değişebilir. İlaçların etkileri (faydaları) kadar yan etkileri de (riskleri) vardır. Olumsuz reaksiyonları 
en aza indirmek ve etkinliği en üst düzeye çıkarmak önemlidir. Daha iyi bir terapötik yanıt elde etmek için 
hastalar ilaçlarını anlamalı ve tedavi ile işbirliği yapmalıdır.

Marka adı :Geninax Tabletler 200mg
Aktif
Dozaj

bileşen:Garenoksasin mesilat hidrat biçim:soluk 
turuncu tablet (çap 8,6 mm, kalınlık 4,7

mm)
Yazdır sarma hakkında:yüzジェニナック,200mg, geriジェニ

ナック200mg,抗菌剤

Bu ilacın etkileri
Bu, bakterilerin büyümesi için ihtiyaç duyduğu enzimleri inhibe eden bir kinolon antibakteriyel ajandır ve 
bakterisidal etki gösterir.
Genellikle solunum yolu enfeksiyonu ve kulak burun boğaz enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

Bu ilacı kullanmadan önce mutlaka doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz.

Daha önce herhangi bir ilaca karşı alerjik reaksiyon (kaşıntı, kızarıklık vb.) yaşadıysanız. 
Epilepsi gibi konvülsif hastalıklarınız varsa veya konvülsif hastalık, hipotansiyon, aritmi, 
diyabet veya miyastenia gravis öykünüz varsa.
Aort anevrizması, aort diseksiyonu veya bu hastalıkların öyküsü/aile öyküsü/risk faktörleri 
(Marfan sendromu vb.) varsa.
Hamileyseniz, muhtemelen hamileyseniz veya emziriyorsanız.
Başka bir tıbbi ürün alıyorsanız. (Bazı ilaçlar, tıbbi etkileri artırmak veya azaltmak için 
etkileşime girebilir. Reçetesiz satılan ilaçlara ve diyet takviyelerine ve diğer reçeteli ilaçlara 
dikkat edin.)

Dozaj programı (Bu ilaç nasıl alınır)
Doktorunuz tarafından reçete edilen doz programınız ((bir sağlık 
uzmanı tarafından yazılmıştır))

olmak

Genel olarak yetişkinler için günde bir kez 2 tablet (400 mg garenoksasin) alınız. Talimatları 
kesinlikle izleyin.
Bir dozu atlarsanız, bir dozu unuttuğunuzu hatırladığınızda mümkün olan en kısa sürede bir doz 
alınız. Ancak, bir sonraki dozun zamanı yaklaştıysa, kaçırdığınız dozu atlayın ve normal doz 
programınıza devam edin. Asla bir seferde iki doz almamalısınız.
Yanlışlıkla reçete edilen dozdan fazlasını alırsanız, doktorunuza veya eczacınıza danışınız. 
Doktorunuz size talimat vermedikçe bu ilacı almayı bırakmayınız.

Bu ilacı kullanırken alınacak önlemler
Bu ilaç bilinç bozukluğuna neden olabilir. Araba kullanmak gibi tehlikeli makineleri 
kullanırken çok dikkatli olun.
Hayvan çalışmalarında deride veya mukozada (ağız veya mukoza içinde) kırmızımsı mor veya mor renkte 
geri dönüşümlü lekelenme bildirilmiştir. Bu belirtileri fark ettiğinizde doktorunuza/eczacınıza danışınız.

Bu ilaca olası advers reaksiyonlar
En sık bildirilen advers reaksiyonlar arasında döküntü, ishal, gevşek dışkı, kabızlık ve baş ağrısı 
bulunur. Bu belirtilerden herhangi biri meydana gelirse, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Aşağıda açıklanan semptomlar, nadiren parantez içinde belirtilen advers reaksiyonların 
başlangıç   semptomları olarak görülür. Bu semptomlardan herhangi biri ortaya çıkarsa, bu 
ilacı almayı bırakın ve derhal doktorunuza görünün.

nefes almada zorluk, kan basıncında düşme, ödem, kızarıklık [şok, anafilaksi]
ateş, oküler mukozal tıkanıklık, kutanöz semptomlar (eritem, su toplaması, erozyon) [toksik 
epidermal nekroliz, Stevens-Johnson sendromu, eritema multiforme]
mide bulantısı, baş dönmesi, bayılma [bradikardi, sinüs durması, atriyoventriküler blok]

çarpıntı, nabız atım atlıyor, göğüste bozukluk hissi [QT uzaması, ventriküler taşikardi 
(Torsades de Pointes dahil), ventriküler fibrilasyon]
terleme, açlık hissi, titreyen uzuvlar [hipoglisemi]

Yukarıdaki semptomlar, bu ilaca verilen tüm advers reaksiyonları tanımlamaz. Yukarıda 
listelenenlerin dışında herhangi bir endişe belirtisi fark ederseniz, doktorunuza veya 
eczacınıza danışın.

Saklama koşulları ve diğer bilgiler
İlacı çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Direkt güneş ışığından, ısıdan ve nemden uzakta 
saklayınız.
Kalanı atın. Onları saklamayın.

Yalnızca sağlık profesyonellerinin kullanımı için:Gün Ay Yıl
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Daha fazla bilgi için doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
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