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Nifuroksazyd 200 mg x 20 tabl powlekanych (Polfarmex)
 

Cena: 10,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 20 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent POLFARMEX

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Nifuroxazidum

Opis produktu
 

Skład
Jedna tabletka powlekana zawiera 200 mg nifuroksazydu (Nifuroxazidum).
Skrobia ziemniaczana, Powidon K-25, Magnezu stearynian
Otoczka: Laktoza jednowodna, Hypromeloza 6cP, Tytanu dwutlenek (E 171), Makrogol 6000, Żółty tlenek żelaza (E 172)

Wskazania i działanie
Ostra lub przewlekła biegunka w przebiegu zakażeń bakteryjnych przewodu pokarmowego.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 7 lat (ze względu na postać produktu -
tabletka).

Dawkowanie
Dorośli: 800 mg na dobę w 2-4 dawkach podzielonych.
Dzieci w wieku powyżej 7 lat: 600-800 mg na dobę w 2-4 dawkach podzielonych.
Leku Nifuroksazyd Polfarmex nie należy stosować dłużej niż 3 dni bez konsultacji z lekarzem. Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3
dniach, należy skontaktować się z lekarzem. Nie stosować dłużej niż 7 dni.
Sposób podawania
Produkt stosuje się doustnie. Tabletki należy połknąć w całości, popijając je odpowiednią ilością płynu (szklanka wody). Tabletki nie
należy przegryzać, ani kruszyć.

Działania niepożądane
Zaburzenia układu immunologicznego
Częstość nieznana: reakcje alergiczne np. reakcje skórne; wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, wstrząs anafilaktyczny.
Opisano jeden przypadek świerzbiączki guzkowej w przebiegu alergii kontaktowej na nifuroksazyd.
Zaburzenia krwi i układu chłonnego:
Opisano jeden przypadek granulocytopenii.
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Zaburzenia żołądka i jelit:
W indywidualnych przypadkach nadwrażliwości na nifuroksazyd pojawiają się bóle brzucha, nudności i nasilenie biegunki. W przypadku
wystąpienia takich dolegliwości o niewielkim nasileniu nie ma konieczności zastosowania specjalnego leczenia ani przerwania
stosowania nifuroksazydu. Jeśli nasilenie dolegliwości jest duże produkt leczniczy należy odstawić. Należy w takim przypadku unikać u
chorego kolejnych ekspozycji na pochodne nitrofuranu.
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:
Rzadko (1/10 000 do <1/1 000) reakcje skórne w postaci wysypki. Opisano jeden przypadek krostowatości u osoby w wieku podeszłym.

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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