ENDIARON 20X250MG Potahované tbl
Co obsahuje Váš lék?
Cloroxinum 250 mg v 1 potahované tabletě.
Další látky obsažené v léku
Monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, želatina, glycerol 85%, stearan vápenatý, mastek,
sodná sůl kroskarmelózy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, acetylškrob, makrogol 6000,
makrogol 300, potahová soustava Opaspray M-1-6181.
Indikační skupina
Střevní dezinficiens.
Charakteristika
Endiaron je střevní dezinficiens, které se používá u některých infekčních průjmů. Je účinný
nejen proti bakteriím, nýbrž i proti některým prvokům, kvasinkám a plísním. Neovlivňuje
mikroorganismy žijící normálně ve střevě.
Kdy se lék používá?
Endiaron se používá u dospělých a dětí o vyšší váze než 40 kg při průjmech s
pravděpodobným infekčním původem, často provázených zvýšením tělesné teploty, při
střevních dysmikrobiích (změny biologické rovnováhy střevní flóry), průjmech vzniklých po
léčbě antibiotiky a chemoterapeutiky se širokým spektrem účinku.
Kdy byste neměli lék užívat
Endiaron se neužívá při přecitlivělosti na kloroxin nebo na některou pomocnou látku, dále při
těžších chorobách jater a ledvin. Pouze na doporučení lékaře mohou užívat Endiaron pacienti
s jaterním a ledvinovým onemocněním lehčího rázu. Endiaron není určen pro děti o nižší váze
než 40 kg.
Nežádoucí účinky
Během léčby se vzácně mohou vyskytnout zažívací obtíže (nevolnost, zvracení), kožní
vyrážky, bolesti hlavy. Při výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých
reakcí se poraďte s lékařem.
Jak mohou jiné léky ovlivnit léčbu?
Vzájemné ovlivnění Endiaronu a jiných léků není sice známo, ale přesto, jestliže užíváte jiné
léky, a to na lékařský předpis anebo bez něj, se poraďte o vhodnosti současného užívání
Endiaronu s lékařem a bez porady s ním ho neužívejte. Bez porady s lékařem neužívejte
současně s tímto přípravkem žádné jiné volně prodejné léky. Při předepisování jiných léků
oznamte lékaři, že užíváte Endiaron.
Těhotenství a kojení

Přípravek se nesmí užívat v těhotenství ani při kojení.
Dávkování
Obvykle dospělí a děti s váhou vyšší než 40 kg užívají 1 potahovanou tabletu Endiaron 3krát
denně, pokud možno po jídle. Potahované tablety se polykají celé, nerozkousané, zapijí se
douškem tekutiny. Délka léčby je obvykle 2-3 dny (do normalizace stolice), u některých
závažnějších stavů je možno po poradě s lékařem léčbu prodloužit až na dobu 7-10 dnů. Tuto
dobu užívání není vhodné překračovat, dlouhodobé užívání může být spojeno se zvýšeným
vznikem nežádoucích účinků. V závažnějších případech je možno léčbu po poradě s lékařem
opakovat až po týdenní přestávce.
Předávkování
Při předávkování nebo náhodném požití více potahovaných tablet malým dítětem vyhledejte
lékaře.
Upozornění
V případě, že obtíže neustupují po 2-3 dnech léčby, případně dojde ke zhoršení stavu nebo se
objeví stopy krve ve stolici, obraťte se na lékaře. Během léčby Endiaronem je nutno
dodržovat dietní opatření. První den nejíst, druhý a třetí den možno sníst suché pečivo,
případně mrkvovou nebo šlemovou polévku. Je nutno hodně pít -slazený čaj, minerálky,
iontové nápoje. Není vhodné pít alkoholické nápoje.
Uchovávání
V suchu, při teplotě 10-25 st. C.
Varování
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Přípravek
musí být ukládán mimo dosah dětí.
Balení
20 potahovaných tablet.
Výrobce
Zentiva a.s. Praha, ČR.
Držitel registrace
Zentiva a.s. Praha, ČR.
Zdroj informací
Zentiva a.s. Praha, ČR.

