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Ang impormasyon sa sheet na ito ay batay sa mga pag-apruba na ibinigay ng Japanese regulatory authority. Maaaring 
mag-iba ang mga detalye ng pag-apruba ayon sa bansa. Ang mga gamot ay may masamang reaksyon (mga panganib) 
pati na rin ang mga efficacies (mga benepisyo). Mahalagang bawasan ang mga salungat na reaksyon at i-maximize ang 
bisa. Upang makakuha ng mas mahusay na tugon sa paggamot, dapat na maunawaan ng mga pasyente ang kanilang 
gamot at makipagtulungan sa paggamot.

Tatak :Mga Geninax Tablet 200mg
Aktibo
Dosis

sangkap:Garenoxacin mesilate hydrate anyo:maputlang 
orange na tableta (diameter 8.6 mm, kapal 4.7

mm)
Print sa pagbabalot:mukhaジェニナック,200mg, pabalikジェニ

ナック200mg,抗菌剤

Mga epekto ng gamot na ito
Ito ay isang quinolone antibacterial agent upang pigilan ang mga enzyme na kailangan ng bacteria na lumaki, at nagpapakita ng 

bactericidal action.

Karaniwan itong ginagamit sa paggamot ng impeksyon sa paghinga at mga impeksyon sa otorhinolaryngological.

Bago gamitin ang gamot na ito, siguraduhing sabihin sa iyong doktor at 
parmasyutiko

Kung nakaranas ka dati ng anumang reaksiyong alerhiya (kati, pantal, atbp.) sa anumang gamot. Kung 
mayroon kang convulsive na sakit tulad ng epilepsy, o may kasaysayan ng convulsive na sakit, hypotension, 
arrhythmia, diabetes o myasthenia gravis.
Kung mayroon kang aortic aneurysm, aortic dissection o may history/family history/risk factors (Marfan syndrome, 
atbp.) ng mga sakit na ito.
Kung ikaw ay buntis, posibleng buntis o nagpapasuso.
Kung umiinom ka ng anumang iba pang produktong panggamot. (Ang ilang mga gamot ay maaaring makipag-ugnayan upang pahusayin o 

bawasan ang mga epektong panggamot. Mag-ingat sa mga over-the-counter na gamot at pandagdag sa pandiyeta pati na rin ang iba pang 

mga iniresetang gamot.)

Iskedyul ng dosis (Paano inumin ang gamot na ito)
Ang iyong iskedyul ng dosing na inireseta ng iyong doktor ay ((isinulat 
ng isang healthcare professional))

maging

Sa pangkalahatan, para sa mga nasa hustong gulang, uminom ng 2 tablet (400 mg ng garenoxacin) nang sabay-sabay, isang beses araw-araw. Mahigpit na 

sundin ang mga tagubilin.

Kung napalampas mo ang isang dosis, kumuha ng dosis sa lalong madaling panahon kapag naaalala mo na napalampas mo ang isang dosis. 

Gayunpaman, kung malapit na ang oras para sa susunod na dosis, laktawan ang napalampas na dosis at ipagpatuloy ang iyong regular na iskedyul ng 

dosing. Hindi ka dapat uminom ng dalawang dosis sa isang pagkakataon.

Kung hindi mo sinasadyang uminom ng higit sa iyong iniresetang dosis, kumunsulta sa iyong doktor o parmasyutiko. Huwag ihinto ang 

pag-inom ng gamot na ito maliban kung ipagtuturo sa iyo ng iyong doktor na gawin ito.

Mga pag-iingat habang umiinom ng gamot na ito
Ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng pagkagambala sa kamalayan. Bigyang-pansin kapag nagpapatakbo ka ng mga 

mapanganib na makina tulad ng pagmamaneho ng kotse.

Naiulat sa mga pag-aaral ng hayop na nababaligtad na nabahiran ng mapula-pula na lila o lila sa balat o mucosa 
(sa loob ng bibig o mucosa). Kumonsulta sa iyong doktor/parmasyutiko kapag napansin mo ang mga sintomas na 
ito.

Mga posibleng masamang reaksyon sa gamot na ito
Ang pinakakaraniwang naiulat na masamang reaksyon ay kinabibilangan ng pantal, pagtatae, maluwag na dumi, paninigas ng dumi at 

sakit ng ulo. Kung mangyari ang alinman sa mga sintomas na ito, kumunsulta sa iyong doktor o parmasyutiko.

Ang mga sintomas na inilarawan sa ibaba ay bihirang makita bilang mga unang sintomas ng mga 
salungat na reaksyon na nakasaad sa mga bracket. Kung mangyari ang alinman sa mga sintomas na 
ito, itigil ang pag-inom ng gamot na ito at magpatingin kaagad sa iyong doktor.

kahirapan sa paghinga, pagbaba ng presyon ng dugo, edema, pamumula [shock, anaphylaxis]
lagnat, ocular mucosal congestion, mga sintomas ng balat (erythema, blister, erosion) [nakakalason na 
epidermal necrolysis, Stevens-Johnson syndrome, erythema multiforme]
pagduduwal, pagkahilo, mahina [bradycardia, sinus arrest, atrioventricular block]
palpitation, pulso lumalaktaw ang isang beat, chest disorder pakiramdam [QT prolonged, ventricular 
tachycardia (kabilang ang Torsades de Pointes), ventricular fibrillation]
pagpapawis, pakiramdam ng gutom, nanginginig na mga paa [hypoglycemia]

Ang mga sintomas sa itaas ay hindi naglalarawan ng lahat ng masamang reaksyon sa gamot 
na ito. Kumonsulta sa iyong doktor o parmasyutiko kung may napansin kang anumang 
sintomas ng pag-aalala maliban sa mga nakalista sa itaas.

Mga kundisyon ng imbakan at iba pang impormasyon
Itago ang gamot sa hindi maaabot ng mga bata. Itago ito mula sa direktang sikat ng araw, init at 
kahalumigmigan.
Itapon ang natitira. Huwag iimbak ang mga ito.

Para lamang sa paggamit ng propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan:Araw buwan taon
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Para sa karagdagang impormasyon, makipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko.
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