
Công ty TNHH dược phẩm Taisho

Thông tin trên tờ này dựa trên sự chấp thuận của cơ quan quản lý Nhật Bản. Chi tiết phê duyệt có thể khác 
nhau tùy theo quốc gia. Thuốc có phản ứng bất lợi (rủi ro) cũng như hiệu quả (lợi ích). Điều quan trọng là phải 
giảm thiểu các phản ứng có hại và tối đa hóa hiệu quả. Để có được đáp ứng điều trị tốt hơn, bệnh nhân nên 
hiểu rõ về loại thuốc của mình và hợp tác với việc điều trị.

Tên thương hiệu:Viên nén Geninax 200mg
Tích cực
Liều lượng

nguyên liệu:Garenoxacin mesilate hydrat biểu mẫu:viên 
màu cam nhạt (đường kính 8,6 mm, dày 4,7

mm)
In trên bao bì:đối mặtジ ェ ニ ナ ッ ク,200mg, trở lạiジ ェ ニ

ナ ッ ク200mg,抗菌 剤

Tác dụng của thuốc này
Đây là một chất kháng khuẩn quinolon để ức chế các enzym mà vi khuẩn cần để phát triển và cho thấy tác 
dụng diệt khuẩn.
Nó thường được sử dụng trong điều trị nhiễm trùng đường hô hấp và nhiễm trùng tai mũi họng.

Trước khi sử dụng thuốc này, hãy nhớ nói với bác sĩ và dược sĩ của bạn

Nếu trước đây bạn đã từng gặp bất kỳ phản ứng dị ứng nào (ngứa, phát ban, v.v.) với bất kỳ loại thuốc 
nào. Nếu bạn mắc các bệnh về co giật như động kinh, hoặc có tiền sử mắc các bệnh về co giật, hạ huyết 
áp, rối loạn nhịp tim, tiểu đường hoặc bệnh nhược cơ.
Nếu bạn bị phình động mạch chủ, bóc tách động mạch chủ hoặc có tiền sử / tiền sử gia đình / các yếu tố nguy cơ (hội chứng 

Marfan, v.v.) mắc các bệnh này.

Nếu bạn đang mang thai, có thể đang mang thai hoặc đang cho con bú.

Nếu bạn đang dùng bất kỳ sản phẩm thuốc nào khác. (Một số loại thuốc có thể tương tác để tăng cường hoặc làm 
giảm tác dụng của thuốc. Cẩn thận với thuốc không kê đơn và thực phẩm chức năng cũng như các loại thuốc kê 
đơn khác.)

Lịch dùng thuốc (Cách dùng thuốc này)
Lịch dùng thuốc của bạn do bác sĩ kê đơn là ((do chuyên gia chăm sóc 
sức khỏe viết))

được

Nói chung, đối với người lớn, uống 2 viên (400 mg garenoxacin) mỗi lần, một lần mỗi ngày. Thực hiện đúng theo 
hướng dẫn.
Nếu bạn bỏ lỡ một liều, hãy dùng một liều càng sớm càng tốt khi bạn nhớ rằng mình đã bỏ lỡ một liều. Tuy 
nhiên, nếu gần đến thời gian dùng liều tiếp theo, hãy bỏ qua liều đã quên và tiếp tục lịch dùng thuốc thông 
thường của bạn. Bạn không bao giờ nên dùng hai liều cùng một lúc.
Nếu bạn vô tình uống nhiều hơn liều lượng quy định của bạn, hãy tham khảo ý kiến   bác sĩ hoặc dược sĩ của 
bạn. Đừng ngừng dùng thuốc này trừ khi bác sĩ hướng dẫn bạn làm như vậy.

Thận trọng khi dùng thuốc này
Thuốc này có thể gây rối loạn ý thức. Hãy chú ý khi bạn vận hành những máy móc 
nguy hiểm như lái xe ô tô.
Đã được báo cáo trong các nghiên cứu trên động vật. Tham khảo ý kiến   của bác sĩ / 
dược sĩ khi bạn nhận thấy những triệu chứng này.

Các phản ứng phụ có thể xảy ra với thuốc này
Các phản ứng phụ thường được báo cáo bao gồm phát ban, tiêu chảy, phân lỏng, táo bón và nhức 
đầu. Nếu bất kỳ triệu chứng nào xảy ra, hãy tham khảo ý kiến   bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn.

Các triệu chứng được mô tả dưới đây hiếm khi được coi là các triệu chứng ban đầu của các 
phản ứng có hại được chỉ ra trong ngoặc. Nếu bất kỳ triệu chứng nào xảy ra, hãy ngừng dùng 
thuốc này và đến gặp bác sĩ ngay lập tức.

khó thở, giảm huyết áp, phù, đỏ [sốc, phản vệ]
sốt, xung huyết niêm mạc mắt, các triệu chứng trên da (ban đỏ, bọng nước, xói mòn) [hoại tử 
biểu bì nhiễm độc, hội chứng Stevens-Johnson, ban đỏ đa dạng]
buồn nôn, chóng mặt, ngất xỉu [nhịp tim chậm, ngừng xoang, blốc nhĩ thất]
đánh trống ngực, mạch bỏ qua một nhịp, cảm giác rối loạn ngực [QT kéo dài, nhịp nhanh 
thất (bao gồm Torsades de Pointes), rung thất]
đổ mồ hôi, cảm giác đói, chân tay run [hạ đường huyết]

Các triệu chứng trên không mô tả tất cả các phản ứng có hại đối với thuốc này. Tham khảo ý 
kiến   của bác sĩ hoặc dược sĩ nếu bạn nhận thấy bất kỳ triệu chứng nào đáng lo ngại ngoài 
những triệu chứng được liệt kê ở trên.

Điều kiện bảo quản và các thông tin khác
Để thuốc xa tầm tay trẻ em. Bảo quản nó tránh ánh nắng trực tiếp, nhiệt và độ ẩm.

Bỏ phần còn lại. Đừng lưu trữ chúng.

Chỉ dành cho chuyên gia chăm sóc sức khỏe sử dụng:Ngày Tháng Năm

TITLE - GARENOXACIN / GENINAX MEDICATION PATIENT INFORMATION IN VIETNAMESE

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 sáng Kết quả tìm kiếm chi tiết | Kusurino-Shiori (Tờ thông tin thuốc)

Để biết thêm thông tin, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn.

Bản quyền 2022 RAD-AR Council, Nhật Bản. Đã đăng ký Bản quyền.
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