Цефуроксим 250 або 500 мг

НАДІЙНІСТЬ,
ЩО ВИКЛИКАЄ ДОВІРУ

СКОРОЧЕНА ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

АУРОКСЕТИЛ

АУРОКСЕТИЛ -— 1 таблетка містить цефуроксиму аксетил (еквівалентно цефуроксиму) 250мг або 500 мг.
Форма випуску: таблетки.
Показання. Лікування інфекцій, спричинених чутливими до препарату мікроорганізмами, а саме:
• інфекції ЛОР-органів: середній отит, синусит, тонзиліт і фарингіт;
• інфекції дихальних шляхів: пневмонія, гострий бронхіт та загострення хронічного бронхіту;
• інфекції сечовивідних шляхів: пієлонефрит, цистит та уретрит;
• інфекції шкіри та м’яких тканин: фурункульоз, піодермія та імпетиго;
• гонорея, гострий неускладнений гонококовий уретрит та цервіцит;
• лікування ранніх проявів хвороби Лайма та подальше попередження пізніх проявів хвороби Лайма у дорослих та
дітей віком від 12 років.
Спосіб застосування та дози. Зазвичай тривалість лікування становить 7 днів. Для кращого засвоєння препарат
рекомендується приймати після їди.
Дорослі: більшість інфекцій – 250 мг 2 рази на добу; інфекції дихальних шляхів середнього ступеня тяжкості (бронхіти) – 250 мг 2 рази на добу; більш тяжкі інфекції дихальних шляхів або підозра на пневмонію – 500 мг 2 рази на
добу; пієлонефрит – 250 мг 2 рази на добу; неускладнена гонорея – одноразово 1 г препарату; хвороба Лайма
у дорослих та дітей віком від 12 років – 500 мг 2 рази на добу протягом 20 днів. Ауроксетил ефективний для послідовного лікування пневмонії та загострень хронічного бронхіту після попереднього парентерального застосування
цефуроксиму натрію. Послідовна терапія. Пневмонія: 1,5 г цефуроксиму 2-3 рази на добу (внутрішньовенно або
внутрішньом’язово) протягом 48-72 годин з подальшим застосуванням Ауроксетилу по 500 мг 2 рази на добу перорально протягом 7 днів . Загострення хронічного бронхіту: 750 мг цефуроксиму 2-3 рази на добу (внутрішньовенно
або внутрішньом’язово) протягом 48-72 годин з подальшим застосуванням Ауроксетилу по 500 мг 2 рази на добу
перорально протягом 5-7 днів. Тривалість як парентерального, так і перорального лікування визначають з урахуванням тяжкості інфекції та стану хворого.
Діти. Дітям віком від 2 років – 250 мг або 15 мг/кг маси тіла 2 рази на добу (максимальна добова доза 500 мг).
Досвіду застосування препарату дітям віком до 3 місяців немає. Таблетки Ауроксетилу не можна розламувати, тому
дітям віком до 2 років рекомендується призначати препарат у формі суспензії.
Хворі літнього віку та хворі з нирковою недостатністю. Спеціальних застережень для цієї групи хворих немає.
Застосовувати звичайні дози, максимально – 1 г на добу.
Побічні реакції. Побічні реакції на антибіотики групи цефалоспоринів: блювання, біль у животі, коліт, вагініт, включаючи вагінальний кандидоз, токсична нефропатія, порушення функції печінки, включаючи холестаз, апластична
анемія, гемолітична анемія, геморагії. Для докладної інформації про побічні реакції дивись інструкцію для медичного
застосування.
знення головного мозку, що може приПередозування. Передозування цефалоспоринами може спричинити подразнення
звести до виникнення судом. Рівень цефуроксиму у сироватці крові може бути зменшений шляхом гемодіалізу та перитонеального діалізу.
Протипоказання. Підвищена чутливість до цефалоспоринових антибіотиків.
Застосування у період вагітності або годування груддю. Вагітність. Екс-фуроксиму
периментальних доказів ембріопатичної або тератогенної дії цефуроксиму
аксетилу немає, але слід з обережністю призначати його у першіі місяці
ловагітності. Годування груддю. Цефуроксим проникає у грудне молоко, тому у період годування груддю препарат слід застосовуватии
з обережністю.
м
Діти. Досвіду застосування Ауроксетилу для лікування дітей віком
до 3 місяців немає. Дітям віком до 2 років рекомендується призна-чати препарат у формі суспензії.

За детальнішою інформацією звертайтесь
до Представництва «Ауробіндо Фарма Лімітед» в Україні:
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тел.: +38 044 5757730, факс: +38 044 5758309
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www.aurobindo.com
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