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Информацията в този лист се основава на одобрения, издадени от японския регулаторен орган. Подробностите 
за одобрение може да варират в зависимост от държавата. Лекарствата имат нежелани реакции (рискове), както 
и ефикасност (ползи). Важно е да се сведат до минимум нежеланите реакции и да се увеличи максимално 
ефикасността. За да се получи по-добър терапевтичен отговор, пациентите трябва да разбират лекарствата си и 
да си сътрудничат с лечението.

Име на марката:Генинакс таблетки 200мг
Активен
Дозировка

съставка:Гареноксацин мезилат хидрат форма:бледооранжева 
таблетка (диаметър 8,6 mm, дебелина 4,7

мм)
Печат при опаковане:лицеジェニナック,200 mg, отзадジェニ

ナック200 mg,抗菌剤

Ефекти на това лекарство
Това е хинолоново антибактериално средство за инхибиране на ензимите, необходими за растежа на бактериите, и показва 

бактерицидно действие.

Обикновено се използва при лечение на респираторни инфекции и оториноларингологични инфекции.

Преди да използвате това лекарство, уведомете Вашия лекар и фармацевт

Ако преди това сте имали алергични реакции (сърбеж, обрив и др.) към някакви лекарства. Ако 
имате конвулсивни заболявания като епилепсия или имате анамнеза за конвулсивни заболявания, 
хипотония, аритмия, диабет или миастения гравис.
Ако имате аневризма на аортата, аортна дисекация или имате анамнеза/фамилна анамнеза/рискови фактори 
(синдром на Марфан и др.) за тези заболявания.
Ако сте бременна, вероятно бременна или кърмите.
Ако приемате други лекарствени продукти. (Някои лекарства могат да взаимодействат, за да засилят или 
намалят лечебните ефекти. Пазете се от лекарства без рецепта и хранителни добавки, както и други 
лекарства, отпускани с рецепта.)

Схема на дозиране (Как да приемате това лекарство)
Вашият график на дозиране, предписан от Вашия лекар, е 
((написан от медицински специалист))

да бъде

Като цяло, за възрастни, приемайте 2 таблетки (400 mg гареноксацин) наведнъж, веднъж дневно. Следвайте 
стриктно инструкциите.
Ако пропуснете доза, вземете доза възможно най-скоро, когато си спомните, че сте пропуснали доза. Въпреки 
това, ако е почти време за следващата доза, пропуснете пропуснатата доза и продължете с обичайната си схема 
на дозиране. Никога не трябва да приемате две дози наведнъж.
Ако случайно приемете повече от предписаната Ви доза, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт. Не спирайте приема 

на това лекарство, освен ако Вашият лекар не Ви инструктира да го направите.

Предпазни мерки по време на приема на това лекарство
Това лекарство може да причини нарушение на съзнанието. Обърнете специално внимание, когато работите с опасни 

машини, като например шофиране на автомобил.

При проучвания върху животни се съобщава за обратимо оцветяване в червеникаво лилаво или лилаво в кожата или 
лигавицата (вътре в устата или лигавицата). Консултирайте се с Вашия лекар/фармацевт, когато забележите тези 
симптоми.

Възможни нежелани реакции към това лекарство
Най-често съобщаваните нежелани реакции включват обрив, диария, редки изпражнения, запек и главоболие. 
Ако се появи някой от тези симптоми, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Симптомите, описани по-долу, рядко се разглеждат като първоначални симптоми на 
нежеланите реакции, посочени в скоби. Ако се появи някой от тези симптоми, спрете да 
приемате това лекарство и незабавно посетете Вашия лекар.

затруднено дишане, понижаване на кръвното налягане, оток, зачервяване [шок, анафилаксия]
треска, конгестия на очната лигавица, кожни симптоми (еритема, мехури, ерозия) [токсична 
епидермална некролиза, синдром на Stevens-Johnson, еритема мултиформе]
гадене, световъртеж, припадък [брадикардия, спиране на синусите, атриовентрикуларен блок]

сърцебиене, прескачане на пулса, усещане за разстройство в гърдите [удължен QT интервал, камерна 
тахикардия (включително Torsades de Pointes), камерна фибрилация]
изпотяване, чувство на глад, треперене на крайниците [хипогликемия]

Горните симптоми не описват всички нежелани реакции към това лекарство. 
Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, ако забележите някакви тревожни 
симптоми, различни от изброените по-горе.

Условия за съхранение и друга информация
Съхранявайте лекарството на място, недостъпно за деца. Съхранявайте го далеч от пряка слънчева светлина, топлина и 

влага.

Изхвърлете остатъка. Не ги съхранявайте.

Само за употреба от медицински специалисти:ден месец Година
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За допълнителна информация, говорете с Вашия лекар или фармацевт.

Copyright 2022 RAD-AR Council, Япония. Всички права запазени.

https://www.rad-ar.or.jp/siori/english/kekka_plain.cgi?n=1473 2/2

https://www.rad-ar.or.jp/

