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ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA 

 

NOLICIN, 400 mg, tabletki powlekane 

Norfloxacinum 

 

 

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.  

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. 

- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja. 

- Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im 

zaszkodzić, nawet, jeśli objawy ich choroby są takie same. 

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy 

niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę. 

 

 

Spis treści ulotki:  

1. Co to jest lek Nolicin i w jakim celu się go stosuje 

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nolicin 

3. Jak stosować lek Nolicin 

4. Możliwe działania niepożądane 

5. Jak przechowywać lek Nolicin 

6. Inne informacje 

 

 

1. CO TO JEST LEK NOLICIN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE 

 

Norfloksacyna, substancja czynna leku Nolicin, jest chemioterapeutykiem z grupy chinolonów o 

szerokim zakresie działania przeciwbakteryjnego. Lek Nolicin działa na wiele gatunków tlenowych 

bakterii Gram-dodatnich jak i Gram-ujemnych. 

 

Wskazania do stosowania 

Lek Nolicin stosuje się w leczeniu następujących zakażeń wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe 

na norfloksacynę: 

- powikłane lub niepowikłane, ostre lub przewlekłe zakażenia górnych i dolnych dróg moczowych 

obejmujące: zapalenie pęcherza, zapalenie miedniczek nerkowych, przewlekłe zapalenie gruczołu 

krokowego, zakażenie dróg moczowych związane z chirurgicznymi zabiegami urologicznymi, pęcherz 

neurogenny lub kamica nerkowa.  

 

 

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU NOLICIN 

 

Należy poinformować lekarza o wszelkich chorobach przewlekłych, zaburzeniach metabolicznych, 

nadwrażliwości (alergii) na inne leki oraz o stosowaniu innych leków. 

 

Kiedy nie stosować leku Nolicin 

- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną - norfloksacynę, inne 

leki z grupy chinolonów lub na którykolwiek z pozostałych składników leku, 

- u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią, 

- u dzieci i młodzieży w okresie rozwoju. 

 

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Nolicin 

Należy powiadomić lekarza przed rozpoczęciem leczenia, w przypadku wystąpienia w przeszłości lub 

obecnie którejkolwiek z następujących chorób:  

- drgawki, padaczka lub inne choroby mózgu, na przykład zmniejszony przepływ krwi przez 

mózg, udar mózgu lub skłonność do drgawek, ponieważ możliwe działania niepożądane 

norfloksacyny mogą spowodować uszkodzenie mózgu. 
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-  miastenia (choroba powodująca osłabienie siły mięśni). Norfloksacyna może wywołać 

nasilenie objawów tej choroby. W przypadku nasilenia się któregokolwiek z objawów miastenii 

należy zwrócić się do lekarza. 

- niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (dziedziczna choroba czerwonych krwinek 

związana z nieprawidłową budową tego enzymu). W przypadku występowania tej choroby u pacjenta 

lub kogoś z jego rodziny należy zasięgnąć porady lekarza, ponieważ podczas leczenia może dojść do 

masowego rozpadu czerwonych krwinek (reakcji hemolitycznej) powodującego niedokrwistość. 

Objawem niedokrwistości jest osłabienie a w cięższych przypadkach duszność i bladość skóry. 

- hipokaliemia (niskie stężenie potasu we krwi), zaburzenia rytmu serca. Podczas leczenia 

norfloksacyną w bardzo rzadkich przypadkach opisywano nieprawidłowości w zapisie EKG (tzw. 

wydłużenie odstępu QT) oraz występowanie nieregularnej pracy serca (arytmie włącznie z bardzo 

rzadkimi przypadkami zaburzeń rytmu serca typu torsade de pointes zagrażającymi życiu). W 

przypadku wystąpienia opisanych powyżej problemów z sercem należy zwrócić się do lekarza.  

 

Jeżeli u pacjenta, w związku ze stosowaniem leku, wystąpi uporczywa i nasilona biegunka, powinien 

on poinformować o tym lekarza, ponieważ może to być objawem rzekomobłoniastego zapalenia jelita 

grubego. Powikłanie to będące niekiedy wynikiem stosowania antybiotyków, może mieć przebieg od 

łagodnego do ciężkiego. Lekkie zwykle ustępuje po odstawieniu leku. W ciężkich przypadkach lekarz 

zwykle zdecyduje o zastosowaniu odpowiedniego leczenia. Nie należy przyjmować leków 

przeciwbiegunkowych, ponieważ hamują wydalanie toksyn. 

 

W czasie leczenia lekiem Nolicin może dojść do nadwrażliwości na światło słoneczne lub 

promieniowanie ultrafioletowe. Z tego powodu zaleca się unikanie w czasie leczenia nadmiernego 

narażenia na światło słoneczne lub na promieniowanie ultrafioletowe. Jeżeli dojdzie do pojawienia się 

takich objawów jak gorączka, wysypka, świąd czy małe czerwone plamy na skórze, należy zasięgnąć 

porady lekarza odnośnie przerwania leczenia. 

 

W przypadku pacjentów z niewydolnością nerek lekarz zaleci odpowiednio mniejsze dawki leku. 

Zaleca się picie wystarczającej ilości płynów w czasie leczenia lekiem Nolicin. Informacji dotyczącej 

odpowiedniej ilości płynów udzieli lekarz.  

 

Jeśli w czasie leczenia lekiem Nolicin pojawi się przemijający ból i stan zapalny ścięgien, szczególnie 

ścięgna Achillesa, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza i oszczędzać chorą kończynę. Lek 

Nolicin może wywołać tego rodzaju działania niepożądane, szczególnie u osób w wieku podeszłym 

oraz leczonych lekami sterydowymi. Zaleca się unikanie w czasie leczenia lekiem Nolicin i 

bezpośrednio po jego zakończeniu wysiłku fizycznego.  

 

Stosowanie leku Nolicin z innymi lekami 

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które 

wydawane są bez recepty. 

 

Norfloksacyna jest znanym inhibitorem enzymu CYP1A2. Należy zachować ostrożność podczas 

jednoczesnego stosowania norfloksacyny wraz z innymi substancjami, które metabolizowane są na tej 

samej drodze enzymatycznej (teofilina, kofeina i inne). Norfloksacyna poprzez hamowanie przemian 

metabolicznych tych substancji może prowadzić do zwiększenia ich stężeń we krwi, a w efekcie do 

wystąpienia swoistych dla tych substancji działań niepożądanych.  

 

Preparatów wielowitaminowych, suplementów minerałów (np. żelaza, cynku, glinu lub magnezu), 

leków zobojętniających sok żołądkowy zawierających magnez lub glin, sukralfatu lub dydanozyny nie 

należy przyjmować jednocześnie z norfloksacyną, ponieważ mogą wpływać na wchłanianie 

norfloksacyny zmniejszając jej stężenie we krwi i w moczu. Z powodu tego zaleca się przyjmowanie 

leku Nolicin dwie godziny po zażyciu tych leków. 

 

Mleko i jogurty (płynne wyroby mleczne) zmniejszają wchłanianie leku Nolicin. Pacjenci powinni 

zażywać lek Nolicin godzinę przed lub dwie godziny po mlecznym posiłku. 
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W przypadku jednoczesnego stosowania leku Nolicin i cyklosporyny, ze względu na zwiększenie 

stężenia cyklosporyny we krwi, mogą pojawić się jej działania niepożądane. Lekarz będzie 

kontrolował stężenie cyklosporyny we krwi i w razie potrzeby zaleci zmniejszenie jej dawki. 

 

Jednoczesne przyjmowanie leku Nolicin i doustnych leków przeciwzakrzepowych (warfaryna lub jej 

pochodne) może wzmagać działanie leków przeciwzakrzepowych. 

 

Przy jednoczesnym leczeniu lekiem Nolicin i kortykosteroidami wzrasta niebezpieczeństwo 

wystąpienia zapalenia lub naderwania ścięgien. 

 

W czasie leczenia lekiem Nolicin może dojść do nasilenia działania niektórych leków 

przeciwcukrzycowych (pochodnych sulfonylomocznika, takich jak glibenklamid). 

 

Nie należy zażywać jednocześnie leku Nolicin i nitrofurantoiny, ponieważ działanie obu leków ulega 

osłabieniu. 

 

Badania na zwierzętach wykazały, że chinolony w skojarzeniu z fenbufenem mogą wywoływać 

drgawki. Dlatego też należy unikać jednoczesnego stosowania leku Nolicin i fenbufenu.  

 

Należy zachować ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu leku Nolicin i niesteroidowych leków 

przeciwzapalnych, gdyż może dojść do wystąpienia drgawek. 

 

Stosowanie leku Nolicin z jedzeniem i piciem 

Tabletki należy połykać, popijając szklanką wody przynajmniej 1 godzinę przed lub 2 godziny po 

posiłku lub po przyjęciu pokarmu mlecznego. 

W ciągu 2 godzin od zażycia leku Nolicin nie należy przyjmować preparatów wielowitaminowych, 

suplementów minerałów (np. żelaza, cynku, glinu lub magnezu), leków zobojętniających sok 

żołądkowy zawierających magnez i glin, sukralfatu lub didanozyny. 

Nie należy pić napojów alkoholowych w czasie leczenia lekiem Nolicin.  

 

Ciąża i karmienie piersią 

Przed zastosowaniem każdego leku należy zasięgnąć porady u lekarza lub farmaceuty. 

Leku Nolicin nie należy stosować w czasie ciąży. Leku Nolicin nie należy stosować u kobiet 

karmiących piersią. 

  

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn 

Leku Nolicin wywiera umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i 

obsługiwania urządzeń w ruchu. Przy jednoczesnym zażywaniu leku i napojów alkoholowych 

działania niepożądane ulegają nasileniu. 

 

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Nolicin 

Nolicin zawiera barwnik azowy (E 110), który może powodować reakcje nadwrażliwości (reakcje 

alergiczne), z astmą oskrzelową włącznie. Objawami reakcji alergicznej są nagłe obniżenie ciśnienia 

krwi, bladość, niepokój, słabe lub szybkie tętno, wilgotna skóra, zawroty głowy, trudności w 

oddychaniu. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy zaprzestać przyjmowania leku i 

niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Reakcje nadwrażliwości są częstsze u osób nadwrażliwych 

na kwas acetylosalicylowy. 

 

 

 3. JAK STOSOWAĆ LEK NOLICIN 

 

Lek Nolicin należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie wolno zmieniać dawkowania 

lub przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem. W przypadku wątpliwości należy ponownie 

skontaktować się z lekarzem. 
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Dawkowanie i sposób podawania 

Lekarz dostosuje dawkę leku w zależności od ciężkości i rodzaju zakażenia. Tabletki należy połykać 

w całości, popijając szklanką wody przynajmniej 1 godzinę przed lub 2 godziny po posiłku lub po 

przyjęciu pokarmu mlecznego. 

 

Wskazania Dawkowanie Czas trwania leczenia 

Niepowikłane zakażenia dolnych dróg 

moczowych (np. zapalenie miedniczek 

nerkowych) 

400 mg dwa razy 

na dobę 
3 dni 

Zakażenia dróg moczowych 400 mg dwa razy 

na dobę 
7 do 10 dni 

Przewlekłe, powracające zakażenia dróg 

moczowych 

400 mg dwa razy 

na dobę 
do 12 tygodni 

 

W przypadku pacjentów z niewydolnością nerek lekarz odpowiednio dostosuje dawkę leku. 

 

Dawkowanie u pacjentów w wieku podeszłym 

U pacjentów w wieku podeszłym z prawidłową czynnością nerek nie ma konieczności dostosowania 

dawki. 

 

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub 

farmaceuty. 

 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nolicin 

W przypadku zażycia większej dawki leku niż zalecana, należy skontaktować się z lekarzem lub 

farmaceutą.  

Zbyt duże dawki leku mogą wywołać nudności, wymioty, biegunkę, w cięższych przypadkach 

również zawroty głowy, uczucie zmęczenia, dezorientację i drgawki. 

 

Pominięcie zastosowania leku Nolicin 

W przypadku pominięcia zastosowania przypadającej dawki leku, należy ją zażyć natychmiast po 

stwierdzeniu tego faktu, chyba, że zbliża się już czas następnej dawki. 

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.  

 

Przerwanie stosowania leku Nolicin  

Lek Nolicin należy stosować przez czas wskazany przez lekarza, nawet jeśli objawy choroby ustąpią 

wcześniej. W przypadku przedwczesnego przerwania leczenia może dojść do nawrotu choroby. 

 

 

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻADANE 

 

Jak każdy lek, Nolicin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. 

 

Działania niepożądane występujące często (występują częściej niż u 1 na 100 pacjentów, lecz rzadziej 

niż u 1 na 10 pacjentów): mdłości 

  

Działania niepożądane występujące niezbyt często: zwiększona aktywność aminotransferaz, 

zasadowej fosfatazy, dehydrogenazy mleczanowej (LDH); eozynofilia, leukopenia; ból głowy, 

zawroty głowy, depresja; jadłowstręt, biegunka 

 

Działania niepożądane występujące rzadko: zwiększone stężenie mocznika i kreatyniny we krwi, 

zmniejszona wartość hematokrytu; zmęczenie 

 

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko: niedokrwistość hemolityczna, czasami związana z 

niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej; senność, dezorientacja, niepokój (zwł. ruchowy), 

pobudliwość, strach, omamy, szum w uszach; rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego; częściowe 
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lub całkowite zerwanie ścięgien (szczególnie w połączeniu z innymi szkodliwymi czynnikami), 

zaostrzenie objawów myasthenia gravis; reakcje alergiczne (pokrzywka, wysypka, świąd, anafilaksja), 

ciężkie alergiczne reakcje skórne; w czasie leczenia niektórymi chinolonami, w tym norfloksacyną, 

może bardzo rzadko dojść do wystąpienia nieprawidłowości w zapisie EKG (tzw. wydłużenie odstępu 

QT) oraz może wystąpić nieregularna praca serca (tzw. arytmie komorowe, w tym zagrażające życiu 

zaburzenia rytmu serca zwane torsade de pointes). 

 

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów niepożądanych, nawet, jeśli nie są one wymienione 

w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza. 

 

 

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK NOLICIN 

 

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dzieci. 

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania. 

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. 

 

 

6. INNE INFORMACJE 

 

Co zawiera lek Nolicin 

- Substancja czynną leku jest norfloksacyna. 1 tabletka powlekana zawiera 400 mg norfloksacyny. 

- Inne składniki leku to: poliwidon, glikolan sodowy skrobi (typ A), celuloza mikrokrystaliczna, 

koloidalny dwutlenek krzemu, magnezu stearynian, woda oczyszczona, hypromeloza, talk, tytanu 

dwutlenek (E 171), barwnik 12000 FDC Yellow No. 6 (E 110), glikol propylenowy. 

 

Opakowania 

10 lub 20 tabletek powlekanych w blistrach, w tekturowym pudełku. 

 

Lek wydawany na receptę.  

 

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca: 
Krka, d.d., Novo mesto,  

Šmarješka cesta 6,  

8501 Novo mesto,  

Słowenia 

 

 

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do: 

Krka Polska Sp. z o.o. 

ul. Równoległa 5 

02-235 Warszawa 

Polska 

 

Data zatwierdzenia ulotki: 

 


