
Taisho Farmaceutisch Co., Ltd.

De informatie op dit blad is gebaseerd op goedkeuringen verleend door de Japanse regelgevende instantie. De 
goedkeuringsdetails kunnen per land verschillen. Geneesmiddelen hebben zowel bijwerkingen (risico's) als 
werkzaamheid (voordelen). Het is belangrijk om bijwerkingen te minimaliseren en de werkzaamheid te maximaliseren. 
Om een   betere therapeutische respons te krijgen, moeten patiënten hun medicatie begrijpen en meewerken aan de 
behandeling.

Merknaam :Geninax-tabletten 200 mg
Actief
Dosering

ingrediënt:Garenoxacinemesilaathydraat het formulier:
lichtoranje tablet (diameter 8,6 mm, dikte 4,7

mm)
Afdrukken op verpakking:gezichtik,200 mg, terugジェニ

ナック200mg,抗菌 剤

Effecten van dit geneesmiddel
Dit is een chinolon-antibacterieel middel om enzymen te remmen die bacteriën nodig hebben om te groeien, en vertoont een 

bacteriedodende werking.

Het wordt meestal gebruikt bij de behandeling van luchtweginfecties en otorinolaryngologische infecties.

Vertel het uw arts en apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt

Als u eerder allergische reacties (jeuk, huiduitslag, enz.) op geneesmiddelen heeft gehad. Als u convulsieve 
aandoeningen heeft, zoals epilepsie, of een voorgeschiedenis heeft van convulsieve aandoeningen, 
hypotensie, aritmie, diabetes of myasthenia gravis.
Als u een aorta-aneurysma, aortadissectie of een voorgeschiedenis/familiegeschiedenis/risicofactoren (Marfan-
syndroom, enz.) van deze ziekten heeft.
Als u zwanger bent, mogelijk zwanger bent of borstvoeding geeft.

Als u andere geneesmiddelen gebruikt. (Sommige geneesmiddelen kunnen een wisselwerking hebben om medicinale 

effecten te versterken of te verminderen. Pas op voor vrij verkrijgbare medicijnen en voedingssupplementen, evenals andere 

geneesmiddelen op recept.)

Doseringsschema (hoe gebruikt u dit geneesmiddel)
Uw door uw arts voorgeschreven doseringsschema is ((geschreven door een 
beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg))

zijn

In het algemeen, voor volwassenen, neem 2 tabletten (400 mg garenoxacine) per keer, eenmaal daags. Volg 
strikt de instructies.
Als u een dosis bent vergeten, neem dan zo snel mogelijk een dosis wanneer u zich herinnert dat u een dosis bent 

vergeten. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale 

doseringsschema. U mag nooit twee doses tegelijk innemen.

Als u per ongeluk meer dan uw voorgeschreven dosis heeft ingenomen, raadpleeg dan uw arts of apotheker. Stop niet met 

het innemen van dit geneesmiddel tenzij uw arts u dat heeft opgedragen.

Voorzorgsmaatregelen tijdens het gebruik van dit geneesmiddel

Dit geneesmiddel kan bewustzijnsstoornissen veroorzaken. Let goed op wanneer u gevaarlijke 
machines bedient, zoals autorijden.
In dierstudies is melding gemaakt van omkeerbare, roodpaarse of paarse vlekken in de huid of het 
slijmvlies (in de mond of het slijmvlies). Overleg met uw arts/apotheker wanneer u deze symptomen 
opmerkt.

Mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel
De meest gemelde bijwerkingen zijn huiduitslag, diarree, dunne ontlasting, constipatie en hoofdpijn. 
Als een van deze symptomen optreedt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

De hieronder beschreven symptomen worden zelden gezien als initiële symptomen van de 
tussen haakjes aangegeven bijwerkingen. Als een van deze symptomen optreedt, stop dan 
met het gebruik van dit geneesmiddel en raadpleeg onmiddellijk uw arts.

ademhalingsmoeilijkheden, verlaging van de bloeddruk, oedeem, roodheid [shock, anafylaxie]
koorts, congestie van het oogslijmvlies, huidsymptomen (erytheem, blaar, erosie) [toxische 
epidermale necrolyse, Stevens-Johnson-syndroom, erythema multiforme]
misselijkheid, duizeligheid, flauwvallen [bradycardie, sinusarrest, atrioventriculair blok]

hartkloppingen, hartslag slaat een slag over, stoornis op de borst gevoel [QT verlengd, ventriculaire 
tachycardie (inclusief torsades de pointes), ventriculaire fibrillatie]
zweten, hongergevoel, trillende ledematen [hypoglykemie]

De bovenstaande symptomen beschrijven niet alle bijwerkingen van dit geneesmiddel. 
Raadpleeg uw arts of apotheker als u andere zorgwekkende symptomen opmerkt dan 
hierboven vermeld.

Bewaarcondities en andere informatie
Houd het geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar het uit de buurt van direct zonlicht, hitte 
en vocht.
Gooi de rest weg. Bewaar ze niet.

Uitsluitend voor gebruik door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg:Dag Maand Jaar
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Neem voor meer informatie contact op met uw arts of apotheker.
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