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NIFUROKSAZYD 100mg x 24tabl. HASCO
 

Cena: 7,34 zł

Opis słownikowy

MARKA HASCO-LEK

OPAKOWANIE 24 tabl.

POSTAĆ TABLETKI POWLEKANE

PRODUCENT PRZEDS. PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ
HASCO-LEK S.A.

REJESTRACJA LEK BEZ RECEPTY

SUBSTANCJA
CZYNNA

Nifuroxazidum

Opis produktu
 

Opis produktu
RODZAJ REJESTRACJI: lek

PRODUCENT: Hasco-Lek

ILOŚĆ: 24tabl. powl.

Nifuroksazyd 100

DZIAŁANIE:
Nifuroksazyd wykazuje działanie przeciwbakteryjne wobec większości bakterii wywołujących zakażenia jelitowe. Lek działa na ziarniaki
Gram-dodatnie z rodzaju Staphylococcus i Streptococcus oraz drobnoustroje Gram-ujemne (Salmonella, Shigella, Klebsiella,
Escherichia). Nie działa na bakterie z rodzaju Proteus, Pseudomonas, Providentia. Nie zaburza prawidłowej równowagi mikrobiologicznej
przewodu pokarmowego. Lek działa szybko, wyłącznie w świetle jelit, nie wchłania się z przewodu pokarmowego, nie wywiera działania
ogólnego. Jest szybko wydalany z organizmu.

WSKAZANIA:

Lek Nifuroksazyd HASCO, tabletki powlekane stosuje się w ostrej lub przewlekłej biegunce w przebiegu zakażeń bakteryjnych przewodu
pokarmowego.

DAWKOWANIE:
Lek stosuje się doustnie. Dorośli: 800 mg na dobę w 2-4 dawkach podzielonych. Dzieci w wieku powyżej 6 lat: 600-800 mg na dobę w 2-4
dawkach podzielonych. Bez konsultacji z lekarzem nie stosować dłużej niż 3 dni. W przypadku wrażenia, że działanie leku Nifuroksazyd
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HASCO, tabletki powlekane jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza. W przypadku zażycia większej dawki leku
Nifuroksazyd HASCO, tabletki powlekane niż zalecana W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty. W przypadku przedawkowania nifuroksazydu, należy spowodować wymioty i zgłosić się do lekarza. W
przypadku pominięcia dawki leku Nifuroksazyd HASCO, tabletki powlekane Należy przyjąć ją tak szybko jak jest to możliwe. Nie należy
stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

SKŁAD:
Nifuroksazyd (Nifuroxazidum) 100 mg Substancje pomocnicze Skrobia ziemniaczana, powidon, magnezu stearynian. Skład otoczki
(Opadry II HP 85F22064 Yellow): alkohol poliwinylowy, makrogol 3350, lak aluminiowy żółcieni chinolinowej E104, talk, tytanu dwutlenek,
żółcień pomarańczowa E110, lak aluminiowy indygokarminy E132.

OSTRZEŻENIA:
Podczas leczenia niezbędne jest uzupełnianie płynów i elektrolitów. Jeśli biegunka utrzymuje się po 2 lub 3 dniach leczenia lub w
przypadku nasilenia biegunki podczas stosowania leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Należy skonsultować się z
lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości
Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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