
ULOTKA DLA PACJENTA  

 

KAPSUŁKI 250mg erytromycyny  

 

Prosimy o zapoznanie się z treścią ulotki przed zażyciem leku.  
• Należy zachować tę ulotkę. Może trzeba będzie ją ponownie przeczytać.  

• Jeśli masz dodatkowe pytania, proszę zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.  

• Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. 

Może ona  

im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.  
• Jeśli którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy 

niepożądane nie wymienione w  

ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.  
• Lekarz może dać ci tego leku z innej firmy  

i może to wyglądało nieco inaczej. Każda marka będzie miała taki sam skutek.  

 

W ulotce  
1. Jaki lek jest i co się go stosuje  

2. Zanim zastosuje się lek  

3. Jak zażywać lek  

4. Możliwe skutki uboczne  

5. Jak przechowywać lek  

6. Dalsze informacje  

 

1. CO leku IW JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE  
Erytromycyna, należy do grupy leków zwanych antybiotyki, które działają przez 

zapobieganie  

wzrost i namnażanie bakterii.  

Erytromycyna jest przepisywany w leczeniu zakażeń wywołanych przez bakterie, w tym:  

• Górne i dolne infekcje dróg oddechowych  

• skóry i innych zakażeń tkanek miękkich, w tym trądzik  

• ucha, infekcje jamy ustnej i oczu  

• zakażeń przewodu pokarmowego (np. pęcherzyka żółciowego lub zakażenia jelitowe)  

• innych infekcji, takich jak kiła czy rzeżączka  

Erytromycyna jest przewidziany do zapobiegania infekcjom, gdy pacjenci:  

• będą mieć lub miał ostatnio dentystycznych lub chirurgicznych procedur  

• ucierpiały z powodu oparzeń  

• miał gorączki reumatycznej  

• uczulenie na penicylinę i mają choroby serca  

 

2. ZANIM przyjmować lekarstwa  

NIE BIERZ erytromycyna i poinformować lekarza, jeśli:  
• uczulenie (nadwrażliwość) na erytromycynę, do jakiegokolwiek innego leku zawierającego 

erytromycynę lub  

do każdego ze składników w kapsułce  

• przyjmuje którykolwiek z następujących leków:  

- dihydroergotamina, ergotamina (migreny)  

- cyzapryd (zaburzeń żołądkowych)  

- astemizol, mizolastyna i terfenadyna (leki przeciwhistaminowe, w leczeniu alergii)  

- pimozyd i sertindol (w leczeniu zaburzeń psychicznych)  



- symwastatyny (na zmniejszenie stężenia cholesterolu we krwi)  

- tolterodyna (nietrzymania moczu)  

- amisulpride (schizofrenii)  

 

Zachować szczególną ostrożność stosując lek, jeśli:  
• cierpi z powodu chorób wątroby  

• cierpią z powodu miastenii, stan charakteryzuje osłabienie mięśni, trudności  

żucia i połykania i zaburzenia mowy  

Stosowanie innych leków:  
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub 

ostatnio lekach,  

w tym leki wydawane bez recepty.  

 

Erytromycyna są znane interakcje z następującymi lekami:  
• eletryptanu (migreny)  

• klozapina, kwetiapina (w leczeniu zaburzeń psychicznych)  

• acenokumarol i warfaryna (w celu zapobiegania tworzeniu się zakrzepów krwi)  

• alfentanyl, midazolam i triazolam (środki uspokajające, które mogą być podawane przed 

operacją)  

• atorwastatyna, lowastatyna (dla zmniejszenia stężenia cholesterolu we krwi)  

• bromokryptyna i kabergolina (w chorobie Parkinsona)  

• buspiron (do niepokoju)  

• karbamazepina, hexobarbital, fenytoina i kwas walproinowy (lek przeciwpadaczkowy)  

• chloramfenikol, klindamycyna i linkomycyna (w zakażeniach)  

• cyklosporyna i takrolimus (w celu zapobiegania odrzuceniu przeszczepu po transplantacji 

lub organy)  

• cilostazol (w przypadku problemów krążenia)  

• cymetydyna (w leczeniu choroby wrzodowej żołądka)  

• digoksyna, dizopiramid i chinidyna (dla chorób serca)  

• felodypiny (wysokiego ciśnienia krwi),  

• ryfabutyny (gruźlicy)  

• syldenafil i tadalafil (zaburzeń erekcji u mężczyzn)  

• teofilina (w przypadku problemów z oddychaniem)  

• zopiklon (na bezsenność).  

 

Ciąża i karmienie piersią  
Jeśli jesteś w ciąży, planuje ciążę lub karmi piersią, należy poprosić lekarza o  

Przed zażyciem leku. Erytromycyna może zaszkodzić dziecku.  

 

Testy  
Jeśli zostaniesz poproszony o dostarczenie wszelkich testów moczu należy poinformować 

lekarza, że pacjent  

Erytromycyna 250 mg kapsułki, może zakłócać, jak erytromycyna niektórych testów.  

 

Ważne informacje o niektórych składnikach erytromycyna 250 mg kapsułki  
Ten lek zawiera sacharozę. Jeśli pacjent został poinformowany przez lekarza, że ma 

nietolerancję  

niektórych cukrów, powinien skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.  

 

 



3. JAK STOSOWAĆ leku  
Zawsze należy Capsules erytromycyna dokładnie zgodnie z zaleceniami lekarza. Jeśli nie 

jesteś pewien,  

skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.  

Połykać w całości kapsułki przed lub podczas posiłku. Nie należy żuć kapsułek. Czy nie  

dać do dzieci, które nie potrafią połykać kapsułki w całości.  

 

Dorośli (w tym osoby starsze)  
Zalecana dawka wynosi 2 kapsułki (500 mg) dwa razy na dobę lub 1 kapsułka (250 mg) 

cztery razy na dobę, przyjmowana  

przed lub podczas posiłku.  

Lekarz może zalecić inną dawkę leku w zależności od stanu Zostaniesz  

leczony. Jeśli całkowita dawka dzienna jest wykonane większe niż jest 4 kapsułki (1000 mg), 

należy wziąć  

Erytromycyna 250 mg kapsułki 3 lub 4 razy dziennie.  

 

Dzieci  
Dawka dla dzieci zależy od masy ciała dziecka.  

Nie dać się dzieci, które nie potrafią połykać kapsułki w całości  

Dawka zwykle wynosi od 30 mg do 50 mg 250 mg kapsułki erytromycyny dla każdego kg  

waga. Lekarz dokładną dawkę. Ustalony Kurs powinien być zawsze  

zakończona.  

 

Zażycie większej leku niż zalecana  
Jeśli (lub ktoś inny) zbyt wielu kapsułek, należy skontaktować się z najbliższym 

poszkodowanego w szpitalu  

departament lub niezwłocznie poinformować lekarza. Objawy przedawkowania to nudności,  

wymioty i biegunka.  

Zabrać wszystkie pozostałe kapsułki i opakowanie były w ze sobą do szpitala.  

 

Jeśli pacjent zapomni zażyć lek  
Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, należy przyjąć ją tak szybko, jak to ją, a następnie 

przyjąć kolejną dawkę w  

prawidłowy czas. Nie należy przyjmować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia 

pominiętej dawki.  

 

Przerwanie stosowania leku:  
Zachowaj leku dopóki lekarz nie zaleci, aby zatrzymać. NIE przerywać, tylko dlatego,  

poczujesz się lepiej. Przerwanie stosowania leku, stan może ponownie wystąpić lub gorzej.  

 

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE  
Jak każdy lek, Erytromycyna 250 mg kapsułki może powodować działania niepożądane, 

chociaż nie  

każdego one wystąpią.  

 

Przerywać stosowania leku i natychmiast poinformować lekarza, lub do wypadku i  

awaryjne, jeśli:  

 reakcje alergiczne (które mogą być poważne). Objawy obejmują zaczerwienienie skóry, 

które mogą być  



swędzenie, obrzęk twarzy i języka, gorączka, ból w klatce piersiowej i anafilaksja 

(oddychanie  

trudności)  

 

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli wystąpi którykolwiek z 

następujących i martwić. Najbardziej  

częste działania niepożądane:  
• nudności  

• biegunka  

• dyskomfort w jamie brzusznej  

• wymioty  

 

Sporadyczne działania niepożądane:  
• zamieszanie  

• omamy  

• zawrót głowy  

• nieprawidłowości bicia serca (palpitacje)  

• zajęcie (pasuje)  

• słuchowe problemy (związane z bardzo dużych dawkach)  

 

Mniej częste działania niepożądane:  
• żółtaczka (zażółcenie skóry i oczu)  

• nieprawidłowe wyniki badań krwi funkcji wątroby  

 

Rzadkie działania niepożądane:  
• świąd i wysypki skórne  

• zapalenie trzustki, co prowadzi do bólu brzucha  

• długoterminowe stosowanie erytromycyny 250 mg kapsułki jest związana ze wzrostem  

bakterie i grzyby, nie wrażliwe na ten antybiotyk może zawierać poważne zakażenie  

obejmująca jelito grube  

 

Bardzo rzadkie działania niepożądane:  
• ciężka reakcja skórna, ze ból, powstawanie pęcherzy i owrzodzeń  

Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów niepożądanych lub jeśli wystąpią jakiekolwiek 

objawy niepożądane nie wymienione proszę powiedz  

Twój lekarz lub farmaceuta.  

 

5. JAK PRZECHOWYWAĆ leku  
Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie.  

KEEP OUT NIEDOSTĘPNYM I niewidocznym dla dzieci.  
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Nie przenosić leku do innego pojemnika.  

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Zapytać 

farmaceutę  

co zrobić z lekami, które nie jest już wymagane. Takie postępowanie pomoże chronić  

środowiska.  

 

6. INNE INFORMACJE  

Co Erytromycyna Kapsułki 250mg zawierać  

 

Substancją czynną jest: erytromycyna (250 mg)  



Pozostałe składniki to: neutral mikrogranulki (zawierający sacharozę i skrobię 

kukurydzianą)  

hydroksypropylometylocelulozy, triacetyna, kwasu metakrylowego i akrylanu etylu, a  

talk. Otoczka kapsułki zawiera żelatynę.  

 

Co Erytromycyna Kapsułki 250mg wygląda i co zawiera opakowanie  
Kapsułki są erytromycyna dojelitowe, kapsułki twarde.  

Kapsułki dostępne są w opakowaniach po 28 i 30. Nie wszystkie rodzaje opakowań mogą 

znajdować się w obrocie.  

 

Podmiot odpowiedzialny  
Athlone Pharmaceuticals Limited, Ballymurray, Roscommon, Irlandia  

 

Producent  
Ethypharm, ZI Saint Arnoult, 28170 Châteauneuf-en-Thymerais, Francja  

 

Dystrybutor  
Kent Pharmaceuticals Limited, Repton Road, Measham, DE12 DT, UK  

PL 30464/0061  

 

Ulotki zaktualizowany grudnia 2011 
 


