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Nifuroksazyd Gedeon Richter tabletki powlekane 100 mg, 24
tbl
 

Cena: 6,90 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,1 g

Opakowanie 24 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent GEDEON RICHTER POLSKA SP.Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Nifuroxazidum

Opis produktu
 

Lek Nifuroksazyd Gedeon Richter jest lekiem przeciwbakteryjnym. Wykazuje miejscowe działanie w świetle jelita w stosunku do
niektórych gatunków bakterii. Nifuroksazyd Gedeon Richter nie niszczy niechorobotwórczych bakterii występujących prawidłowo w
przewodzie pokarmowym. Nie powoduje powstania szczepów bakterii opornych na jego działanie. Po podaniu doustnym praktycznie nie
wchłania się z przewodu pokarmowego. Wydalany jest w postaci niezmienionej z kałem

Skład:
Substancja czynna: nifuroksazyd.

Pozostałe składniki: krzemionka koloidalna bezwodna, skrobia ziemniaczana, żelatyna, talk,magnezu stearynian, hypromeloza, tytanu
dwutlenek, makrogol 20000, żółcień chinolinowa (E 104).

Wskazania:
w celu leczenia ostrych i przewlekłych biegunek pochodzenia bakteryjnego
w leczeniu innych schorzeń przebiegających z biegunką

Dawkowanie:
Dorośli i dzieci w wieku od 7 lat  - zazwyczaj stosowana dawka to 2 tabletki przyjmowane 4 razy na dobę, co 6 godzin.

Lek Nifuroksazyd Gedeon Richter stosuje się doustnie.

Tabletki należy połknąć w całości, popijając odpowiednią ilością płynu, np. szklanką wody. Tabletki nie należy przegryzać, ani kruszyć.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem.
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Leku Nifuroksazyd Gedeon Richter nie należy stosować dłużej niż 3 dni bez konsultacji z lekarzem.

Podczas leczenia biegunek lekiem Nifuroksazyd Gedeon Richter konieczne jest przyjmowanie dużych ilości płynów, najlepiej wody,
słodkich lub aromatyzowanych napojów (średnie spożycie wody dla pacjenta dorosłego –2 litry na dobę), w celu uzupełnienia utraty
płynów spowodowanej przez biegunkę.

W przypadku ciężkiej i długotrwałej biegunki, ciężkich wymiotów lub niechęci do jedzenia, należy rozważyć nawadnianie drogą dożylną.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Leku Nifuroksazyd Gedeon Richter nie należy przyjmować:
Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na nifuroksazyd lub którykolwiek z pozostałych składników leku. Reakcja
alergiczna może się objawiać spuchnięciem twarzy, warg, języka lub dusznością (w przypadku wystąpienia takich objawów, należy
natychmiast skontaktować się z lekarzem).

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 7 lat, ponieważ dzieci w tym wieku mogą mieć trudności z połknięciem tabletek.

Nifuroksazyd Gedeon Richter a inne leki:
Lek Nifuroksazyd Gedeon Richter zmniejsza wchłanianie wielu leków z przewodu pokarmowego. Jeśli pacjent przyjmuje inne leki, przed
rozpoczęciem kuracji lekiem Nifuroksazyd Gedeon Richter powinien skonsultować się z lekarzem.

Przechowywanie:
Lek przechowywać w miejscu niewidocznymi niedostępnym dla dzieci.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
Leku nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i na blistrach.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
ul. ks. J. Poniatowskiego 5
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące
działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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