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Ауроподокс
Цефподоксим 100 або 200 мг

Хай сильним буде

перший крок

Скорочена інструкція для застосування

Показання.
– Інфекції ЛОР-органів, включаючи гостре запалення середнього вуха, синусит, тонзиліт,
фарингіт;
– інфекції нижніх дихальних шляхів, включаючи гостру негоспітальну пневмонію;
– гостра неускладнена гонорея;
– неускладнені інфекції сечовивідних шляхів;
– інфекції шкіри, включаючи інфіковані рани, виразки, імпетиго, абсцеси, целюліти, флегмони,
піодеpмію.
Спосіб застосування та дози.
Таблетки приймають внутрішньо під час вживання їжі для посилення абсорбції.
Термін лікування залежить від тяжкості захворювання і визначається індивідуально.
Рекомендовані дози для дорослих і дітей віком від 12 років з нормальною функцією нирок:

Інфекції

Загальна
добова доза

Режим
дозування

Інфекції ЛОР-органів :
синусит
інші інфекції (у т.ч. тонзиліт, фарингіт)

400 мг
200 мг

200 мг двічі на добу
100 мг двічі на добу

Інфекції дихальних шляхів
(включаючи гострий бронхіт, рецидиви
або загострення хронічного бронхіту,
бактеріальну пневмонію)

200-400 мг
(залежно від чутливості
збудника)

100-200 мг
двічі на добу

Неускладнені інфекції сечовивідних
шляхів:
верхніх (гострий пієлонефрит)
нижніх (цистит)

400 мг
200 мг

200 мг двічі на добу
100 мг двічі на добу

Інфекції шкіри та м’яких тканин
(абсцеси, целюліт, інфіковані рани,
фурункули, фолікуліт, паронімія,
карбункули і виразки)

400 мг

200 мг двічі на добу

Неускладнений гонококовий уретрит

200 мг

Одноразово

Протипоказання. Підвищена чутливість до препаратів групи цефалоспоринів, пеніцилінів. Спадкова непереносимість галактози, дефіцит лактази
або синдром мальабсорбції глюкози/галактози.
Особливості застосування.
Приблизно у 5 – 10 % хворих із підтвердженою
алергією на пеніцилін спостерігається перехресна
реактивність на цефалоспорини. Даний лікарський засіб протипоказаний для пацієнтів, гіперчутливих до пенициліну. Для докладної інформації див. інструкцію для медичного застосування.
Застосування у період вагітності або годування
грудьми. Дані про безпеку застосування препарату
жінкам у період вагітності відсутні. Тому у період
вагітності препарат можна призначати лише за
життєвими показаннями у випадку, якщо очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода, особливо в перші місяці вагітності.
Цефподоксим проксетил проникає у грудне молоко, тому у разі необхідності його застосування
слід припинити годування грудьми.
Діти.
Дітям до 12 років даний лікарський засіб у формі
таблеток, вкритих оболонкою, не призначають.
Побічні реакції.
Побічні ефекти, спричинені цефподоксимом
проксетилом, незначні і виникають рідко. Для докладної інформації див. інструкцію для медичного
застосування.
Передозування.
Симптоми: нудота, блювання, абдомінальний біль,
діарея.
Лікування. гемодіаліз, перитонеальний діаліз; терапія симптоматична.
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«АUROBINDO PHARMA LTD»
02095, м. Київ, вул. Срібнокільська 3Б, офіс 99
тел.: +38 044 5757730, факс: +38 044 5758309
e-mail: auroinfoukr@gmail.com
www.aurobindo.com

Реєстраційне посвідчення UA/13403/01/01, UA/13403/01/02, Наказ МОЗ № 88 від 30.01. 2014 Інформація призначена для фахівців у галузі охорони здоров’я

Ауроподокс – 1 таблетка, вкрита плівковою оболонкою, містить цефподоксиму проксетил,
еквівалентно цефподоксиму 100 мг.
Ауроподокс – 1 таблетка, вкрита плівковою оболонкою, містить цефподоксиму проксетил,
еквівалентно цефподоксиму 200 мг.
Форма випуску: Таблетки, вкриті плівковою оболонкою.

