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Nifuroksazyd Hasco 100 mg, 24 tabletki
 

cena: 4,70 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała jelita

Działanie przeciwbakteryjne, przeciwbiegunkowe

Opakowanie 24 sztuki

Postać tabletka

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

nifuroksazyd

Wskazania biegunka

Opis produktu
 

Opis
Nifuroksazyd 100 Hasco jest produktem leczniczym o działaniu przeciwbakteryjnym stosowanym w biegunkach.

Skład
Substancją czynną jest nifuroksazyd (Nifuroxazidum).
1 tabletka zawiera 100 mg nifuroksazydu.
Substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, powidon, magnezu stearynian oraz otoczka (Opadry II HP 85F22064 Yellow) o składzie:
alkohol poliwinylowy, makrogol 3350, lak aluminiowy żółcieni chinolinowej E104, talk, tytanu dwutlenek, żółcień pomarańczowa E110, lak
aluminiowy indygokarminy E132.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.
W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Zwykle stosowane dawki leku Nifuroksazyd:
Dorośli: 800 mg na dobę w 2-4 dawkach podzielonych.
Dzieci w wieku powyżej 6 lat: 600 do 800 mg na dobę w 2-4 dawkach podzielonych.
Bez porozumienia z lekarzem nie stosować dłużej niż 3 dni.

Działanie
Nifuroksazyd wykazuje działanie przeciwbakteryjne wobec większości bakterii wywołujących zakażenia jelitowe. Nie zaburza
prawidłowej równowagi mikrobiologicznej przewodu pokarmowego. Nifuroksazyd działa szybko, wyłącznie w świetle jelit, nie wchłania
się z przewodu pokarmowego, nie wywiera działania ogólnego. Jest szybko wydalany z organizmu.

Wskazania
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Lek Nifuroksazyd 100 Hasco, tabletki powlekane stosuje się w ostrej lub przewlekłej biegunce w przebiegu zakażeń bakteryjnych
przewodu pokarmowego.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Nifuroksazyd 100 Hasco:
jeśli pacjent ma uczulenie na nifuroksazyd, pochodne 5-nitrofuranu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Nifuroksazyd jest zwykle dobrze tolerowany. Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości objawiające się skórnymi odczynami alergicznymi.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
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.
Nifuroksazyd 100 Hasco zawiera żółcień pomarańczową, która może powodować reakcje alergiczne.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent
planuje stosować.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem
Picie alkoholu w trakcie leczenia może wywołać reakcję przejawiającą się nasiloną biegunką, wymiotami, bólem brzucha.
Lek należy stosować równocześnie z zachowaniem ścisłej diety z wykluczeniem soków, surowych warzyw i owoców, pikantnych i
ciężkostrawnych potraw.

Ciąża i karmienie piersią
W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem
tego leku należy poradzić się lekarza.
Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie należy stosować leku u dzieci poniżej 6 lat.

Producent
HASCO-LEK
Żmigrodzka 242e
Wrocław
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