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Nifuroksazyd Gedeon Richter 200 mg x 12 kaps
 

Cena: 8,80 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 12 kaps

Postać Kapsułki

Producent GEDEON RICHTER

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Nifuroxazidum

Opis produktu
 

Skład
Substancją czynną leku jest nifuroksazyd. Pozostałe to: skrobia kukurydziana, skrobia żelowana kukurydziana, sacharoza, magnezu
stearynian, żelatyna, żelaza tlenek żółty, tytanu dwutlenek.

Wskazania i działanie
Nifuroksazyd Gedeon Richter jest lekiem przeciwbakteryjnym. Wykazuje miejscowe działanie w świetle jelita w stosunku do niektórych
gatunków bakterii. Lek stosuje się:

w ostrych i przewlekłych biegunkach pochodzenia bakteryjnego
w innych schorzeniach przebiegających z biegunką.

Przeciwwskazania
Nie stosować leku Nifuroksazyd Gedeon Richter:

jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość), na nifuroksazyd lub którykolwiek z pozostałych składników
Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 7 lat, ponieważ dzieci w tym wieku mogą mieć trudność z połknięciem kapsułki.

Dawkowanie

Zazwyczaj stosowana u dorosłych i dzieci od 7 lat dawka to 1 kapsułka 4 razy na dobę, co 6 godzin.
Kapsułki należy połykać w całości, popijając odpowiednią ilością płynu np. szklanką wody.
jeżeli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.
Leku Nifuroksazyd Gedeon Richter nie należy stosować dłużej niż 3 dni bez konsultacji z lekarzem.
Podczas leczenia biegunek konieczne jest stałe nawadnianie.
Preparat należy stosować równocześnie z zachowaniem diety z wkluczeniem soków, surowych warzyw i owoców, pikantnych i
ciężkostrawnych potraw.
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Działania niepożądane
Nie obserwowano ciężkich, zagrażających życiu działań niepożądanych z wyjątkiem jednego przypadku granulocytopenii.
W indywidualnych przypadkach reakcji uczuleniowej mogą pojawić się:

bóle brzucha
nudności
nasilenie biegunki

Rzadko mogą wystąpić:,

wysypka
krosty na skórze
swędzenie i guzki na skórze.

W zakładce Załączniki - ulotka.

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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