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Nifuroksazyd Richter 200mg 12kaps.
 

Cena: 6,55 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,2 g

Opakowanie 12 kaps.

Postać kaps.twarde

Producent GEDEON RICHTER POLSKA SP.Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Nifuroxazidum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: lek

PRODUCENT: Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.

ul. Ks. J. Poniatowskiego 5, 

05-825 Grodzisk Mazowiecki

ILOŚĆ:  12 tabletek

 

Lek Nifuroksazyd Gedeon Richter jest lekiem przeciw bakteryjnym.

 

 

DZIAŁANIE:

Wykazuje miejscowe działanie w świetle jelita w stosunku do niektórych gatunków bakterii. Niruroksazyd Gedeon Richter nie niszczy
niechoro-botwórczych 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.
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WSKAZANIA:

Lek Nifuroksazyd Gedeon Richter stosuje się w celu leczenia następujących chorób i dolegliwości:

W ostrych i przewlekłych biegunkach pochodzenia bakteryjnego.

W innych schorzeniach przebiegających z biegunką.

 

DAWKOWANIE:

Zazwyczaj stosowana u dorosłych i dzieci w wieku od 7 lat dawka to 1 kapsułka przyjmowana 4 razy na dobę, co 6 godzin.

Lek Nifuroksazyd Gedeon Richter stosuje się doustnie. Kapsułki należy połknąć w całości, popijając je odpowiednią ilością płynu, na
przykład szklanką wody.

Jeśli 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 lekiem Nifuroksazyd Gedeon Richter konieczne jest stałe nawadnianie organizmu, należy więc przyjmować
duże 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

 

SKŁAD:

Substancją czynną leku jest nifuroksazyd.

Pozostałe składniki to: skrobia kukurydziana, skrobia żelowana kukurydziana, sacharoza, magnezu stearynian, żelatyna, żelaza tlenek
żółty, tytanu dwutlenek.

 

OSTRZEŻENIA: 

Lek Nifuroksazyd Gedeon Richter zawiera sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent
powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

 

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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