Таблетки, вкриті плівковою оболонкою
Розчин для інфузії

моксифлоксацин

Успішний мисливець
за бактеріями.

Швидше та сильніше
1
з Мофлаксою

Раннє настання ефекту
й швидке усунення
симптомів* 1

Можливість ступеневої
терапії з Мофлаксою 2

Лікарська форма. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою. Склад: діюча речовина: моксифлоксацин; 1 таблетка містить
400 мг моксифлоксацину у вигляді моксифлоксацину гідрохлориду. Лікарська форма. Розчин для інфузій. Склад:
діюча речовина: моксифлоксацин; 1 мл розчину для інфузій містить 1,6 мг моксифлоксацину у вигляді моксифлоксацину гідрохлориду; 1 флакон (250 мл) містить 400 мг моксифлоксацину у вигляді моксифлоксацину гідрохлориду.
Фармакологічна група. Протимікробні засоби для системного застосування. Антибактеріальні засоби групи хінолонів.
Показання. Лікування таких бактеріальних інфекцій, спричинених чутливими до моксифлоксацину мікроорганізмами, у пацієнтів віком від 18 років. Моксифлоксацин слід призначати тільки тоді, коли застосування антибактеріальних
засобів, які зазвичай рекомендують для початкового лікування нижченаведених інфекцій, є недоцільним або коли
вказане лікування було неефективним. Показання: гострий бактеріальний синусит; загострення хронічного бронхіту (діагностоване з високим ступенем вірогідності); негоспітальна пневмонія, за винятком негоспітальної пневмонії з
тяжким перебігом; запальні захворювання органів малого таза помірного та середнього ступеня тяжкості (включаючи
інфекційне ураження верхнього відділу статевої системи в жінок, зокрема сальпінгіт та ендометрит), неасоційованих
з тубооваріальний абсцесом або абсцесами органів малого таза. Спосіб застосування та дози (таблетки). Дорослі:
рекомендується приймати по 1 таблетці (400 мг) моксифлоксацину на добу. Таблетки слід приймати не розжовуючи,
запиваючи достатньою кількістю води. Препарат можна приймати незалежно від часу вживання їжі. Тривалість терапії: тривалість терапії таблетованою формою препарату Мофлакса® залежить від типу інфекцій. Спосіб застосування (інфузії): препарат вводити внутрішньовенно у вигляді безперервної інфузії тривалістю не менше 60 хв. Під час
клінічних досліджень більшість пацієнтів переходили на пероральний шлях застосування моксифлоксацину протягом
4 днів (негоспітальна пневмонія) або 6 днів (ускладнені інфекційні захворювання шкіри й підшкірних тканин). Протипоказання. Гіперчутливість до моксифлоксацину, інших антибіотиків групи хінолонів або будь-якої з допоміжних
речовин; період вагітності та годування груддю; вік пацієнта до 18 років; захворювання/патологія сухожиль в анамнезі, пов’язані із застосуванням хінолонів. Моксифлоксацин протипоказаний пацієнтам з вродженим або набутим
подовженням інтервалу QT; порушенням балансу електролітів, особливо в разі нескоригованої гіпокаліємії; клінічно
значущою брадикардією; клінічно значущою серцевою недостатністю зі зниженням фракції викиду лівого шлуночка;
симптоматичними аритміями в анамнезі. Моксифлоксацин не можна застосовувати одночасно з препаратами, які подовжують інтервал QT. Побічні реакції. Можливі: інфекційні ускладнення (суперінфекції, пов’язані з резистентними
бактеріями або грибками, наприклад, оральний і вагінальний кандидоз). З боку систем органів; з боку кровоносної
та лімфатичної систем; з боку імунної системи; порушення метаболізму й харчування; з боку психіки; з боку нервової
системи; з боку органів зору; з боку органів слуху та вестибулярного апарату; з боку серцево-судинної системи; з боку
дихальної системи, органів грудної клітки та середостіння; з боку травної системи; гепатобіліарні порушення; з боку
шкіри та підшкірної клітковини; з боку опорно-рухової системи; з боку нирок і сечовивідних шляхів; загальні розлади.
Категорія відпуску. За рецептом.
Інформація про лікарський засіб. Для професійного використання працівниками сфери охорони здоров’я.
Повна інформація про лікарський засіб наведена в інструкції для медичного застосування препарату.
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Наші знання та прагнення присвячені здоров’ю. Рішучість,
наполегливість та майстерність у поєднанні з єдиною метою —
створення ефективних та безпечних препаратів найвищої якості.
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