
Navodilo za uporabo 

MacroBID
®
 100 mg kapsule 

Nitrofurantoin 

 

Pred začetkom jemanja natančno preberite navodilo! 

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati. 

- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. 

- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko 

celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.  

- Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki 

ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta. 

 

Navodilo vsebuje 

1. Kaj je zdravilo MacroBID
®
 100 mg kapsule (v nadaljevanju MacroBID

®
) in za kaj ga 

uporabljamo 

2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo MacroBID
®

 

3. Kako jemati zdravilo MacroBID
®

 

4. Možni neželeni učinki 

5. Shranjevanje zdravila MacroBID
®

 

6. Dodatne informacije 

 

1. KAJ JE ZDRAVILO MACROBID
®
 IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO 

 

MacroBID
®
 je protibakterijsko zdravilo, ki ga uporabljamo za zdravljenje in preprečevanje 

okužb sečnega mehurja, ledvic in drugih delov sečil.  

 

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE VZELI ZDRAVILO MACROBID
®
 

 

Ne uporabljajte zdravila MacroBID
®

 in povejte zdravniku, če 

 ste preobčutljivi na zdravilno učinkovino ali katerokoli sestavino zdravila MacroBID
®
,  

 ste preobčutljivi na katerakoli sorodna zdravila, ki vsebujejo nitrofurantoin ali druge 

nitrofurane (npr. Furadantin ali Macrodantin) 

 ne prenašate katerega od sladkorjev kot sta laktoza ali saharoza. V tem primeru 

opozorite zdravnika pred začetkom jemanja zdravila 

 imate katerokoli bolezen ledvic 

 imate popadke, rojevate ali dojite 

 

Zdravilo MacroBID
®
 ni primerno za otroke do 12. leta starosti.  

Zdravilne učinkovine nitrofurantoin ne smejo prejemati otroci, mlajši od 3 mesecev. 

 

Bodite posebno pozorni pri uporabi zdravila in povejte svojemu zdravniku ali 

farmacevtu,: 

 če imate slabše delovanje ledvic  

 če imate težave s krvnim sladkorjem (sladkorno bolezen) 

 če imate kakršnokoli bolezen pljuč, jeter ali živčevja 

 če se pojavijo znaki periferne nevropatije (parestezije) 

 če se pojavijo akutne pljučne reakcije, ki so pogostejše pri starejših ljudeh 

 če ste nagnjeni k preobčutljivostnim reakcijam na zdravila 



 če ste slabokrvni ali imate prirojeno pomanjkanje encima glukoza-6-fosfat-

dehidrogenaza, zaradi česar so vaše rdeče krvničke bolj nagnjene k propadanju 

 če imate težave s koncentracijo soli v telesu ali vam primanjkuje vitamina B 

 

Zdravilo MacroBID
®
 lahko vpliva na izvid testa za krvni sladkor glukozo v seču. Test lahko 

postane lažno pozitiven. To pomeni, da pokaže prisotnost sladkorja (glukoze) v seču, četudi 

ga ni. 

 

Vaš zdravnik bo skrbno spremljal učinke zdravila MacroBID
®
 na jetra, pljuča ali živčevje. 

 

Jemanje zdravila MacroBID
®
 skupaj s hrano in pijačo 

Zdravilo MacroBID
®
 vzemite s hrano ali z mlekom. 

 

Jemanje drugih zdravil 

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli 

zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta. 

 

Posvetujte se z zdravnikom ali farmacevtom in ne začnite jemati zdravila MacroBID
®
, 

preden se pogovorite z zdravnikom, če jemljete: 

 Antacide (nekatera zdravila proti želodčni kislini, npr. magnezijev trisilikat) 

 Zdravila za protin (giht, putiko) (npr. probenecid ali sulfinpirazon) 

 Zdravila za glavkom (npr. zaviralce karboanhidraze, kot je acetazolamid, ki jih 

uporabljamo, če imamo povišan tlak v očesu) 

 Zdravila, ki zmanjšujejo kislost seča (npr. zmesi s kalijevim citratom) 

 Kinolonske antibiotike 

 

Nosečnost in dojenje 

Posvetujte se z zdravnikom ali s farmacevtom preden vzamete katerokoli zdravilo. 

 

Zdravilo naj se uporablja le na osnovi zdravnikove ocene in to v najnižji učinkoviti dozi za 

posamezno indikacijo. 

 

Nitrofurantoina ne smejo jemati otroci, mlajši od treh mesecev in nosečnice ob roku poroda 

ali med porodom zaradi možne hemolize otrokovih nezrelih rdečih krvničk. Nitrofurantoin 

najdemo v materinem mleku v zelo majhni koncentraciji. Pri dojenju otrok, ki imajo 

dokazano pomanjkanje ali pri katerih sumimo na pomanjkanje encima glukoza-6-fosfat-

dehidrogenaza, je zato potrebna previdnost. 

 

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev 

MacroBID
® 

lahko povzroči zaspanost ali omotičnost. Če tako vpliva na vas, ne vozite in ne 

upravljate strojev, dokler učinek ne preneha. 

 

Pomembne informacije o nekaterih sestavinah zdravila MacroBID
®

 

MacroBID
®
 vsebuje laktozo in saharozo. Če ste preobčutljivi na nekatere sladkorje, se pred 

uporabo tega zdravila posvetujte z zdravnikom. 

MacroBID
®
 vsebuje manj kot 1 mmol (23 mg) natrija na odmerek, kar pomeni, da je 

praktično brez natrija. 

 

3. KAKO JEMATI ZDRAVILO MACROBID
®
 



 

Pri jemanju zdravila MacroBID
®
 natančno upoštevajte zdravnikova navodila in ne prekinite 

zdravljenja predčasno, čeprav se počutite že bolje. Zdravilo vzemite skupaj s hrano ali z 

mlekom. 

 

Odmerjanje pri odraslih in otrocih, starejših od 12 let: 

Način jemanja zdravila MacroBID
®
 je odvisen od bolezni, zaradi katere so vam zdravilo 

predpisali. Farmacevt, ki vam bo zdravilo izdal, vam bo način jemanja napisal na nalepko na 

škatlici. Če ste glede jemanja zdravila negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali s 

farmacevtom. 

 

Običajni odmerek zdravila MacroBID
®
 je: 

 

Za zdravljenje akutnih ali ponavljajočih se infekcij sečil ter pri pielitisu: ena 100 mg kapsula 

dvakrat dnevno sedem dni. 

 

Za preprečevanje okužb sečil pri kirurških posegih: ena 100 mg kapsula dvakrat dnevno na 

dan posega in tri dni po njem. 

 

Otroci, mlajši od 12 let, zdravila MacroBID
®
 ne smejo jemati. 

 

Kaj morate storiti, če ste zdravilo MacroBID
®
 vzeli nepravilno? 

Če ste vzeli večji odmerek zdravila MacroBID
®
, kot bi smeli, pokličite svojega zdravnika ali 

najbližjo dežurno ambulanto.  

Simptomi in znaki predoziranja vključujejo razdraženje želodca, občutek siljenja na bruhanje 

(navzea) in bruhanje. Specifičnega protistrupa za nitrofurantoin ni. Kmalu po zaužitju je 

možna odstranitev nitrofurantoina iz telesa s hemodializo. Standardna terapija pri 

predoziranju je izzvanje bruhanja ali izpiranje želodca. Priporočljivo je spremljanje kompletne 

krvne slike, jetrnih in pljučnih funkcij. Pacient naj pije veliko tekočine, da se nitrofurantoin 

čimprej izloči s sečem. 

 

Če ste pozabili vzeti odmerek zdravila MacroBID
®
, ga vzemite takoj, ko je to možno in nato 

nadaljujte z zdravljenjem kot običajno. Če ste že blizu časa, ko bi morali vzeti že nov 

odmerek, izpustite opuščeni odmerek in nadaljujte kot običajno. Ne vzemite dvojnega 

odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek. 

 

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. 

 

 

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI 

 

Kot vsa zdravila ima lahko tudi zdravilo MacroBID
®
 neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri 

vseh bolnikih. 

 

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni 

omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta. 

 

Najpogostejši stranski učinki so blagi in običajno prizadenejo prebavila. Težave v prebavilih 

lahko zmanjšamo z jemanjem zdravila MacroBID
®
 skupaj s hrano ali mlekom. 



 

Drugi možni neželeni učinki so resni, a navadno izzvenijo, ko prenehamo jemati zdravilo. Če 

opazite kateregakoli od spodaj navedenih neželenih učinkov, se posvetujte s svojim 

zdravnikom. 

 

Prebavila 

Siljenje na bruhanje (navzea), izguba apetita, bruhanje, bolečine v trebuhu, driska 

 

Pljuča 

Zdravilo MacroBID
®
 lahko okvari pljuča. To se lahko zgodi hitro (v prvem tednu zdravljenja) 

ali zelo počasi, posebej pri starejših bolnikih. Okvara pljuč se lahko kaže z vročino, mrzlico, 

kašljem in oteženim dihanjem. Odpoved pljuč in cianoza se pojavita redko. Če ste opazili 

katerokoli od navedenih težav, prenehajte jemati zdravilo in nemudoma o težavah obvestite 

zdravnika. Zelo redko se bolnikom, ki so dolgo jemali zdravilo, stanje zelo poslabša in ostane 

okvara pljuč trajna. 

 

Jetra 

Zdravilo MacroBID
®
 lahko povzroči vnetje jeter in zlatenico. Stanje je lahko resno, zato 

morate ob pojavu zlatenice takoj prenehati z jemanjem zdravila in nemudoma obvestiti 

zdravnika. 

 

Živčevje 

MacroBID
®
 lahko povzroči okvaro živčevja, ki se kaže kot glavobol, omotica, skrajna nihanja 

v razpoloženju ali stanju zavesti, zmedenost, šibkost, dremavost, moten vid, šumenje v ušesih, 

izguba občutkov ali nadzora nad gibanjem. Ti neželeni učinki so zelo redki, a so lahko hudi in 

v nekaterih primerih trajni. Če opazite katerokoli od navedenih težav, prenehajte jemati 

zdravilo in nemudoma obvestite zdravnika. 

 

Preobčutljivost 

Pri nekaterih bolnikih se lahko razvijejo hude kožne spremembe po koži trupa in obraza 

(angionevrotični edem, ekcematozne spremembe, lupusu podobne spremembe). Če se pojavi 

huda reakcija, posebej če je oteženo dihanje ali požiranje, morate nemudoma prenehati z 

jemanjem zdravila MacroBID
® 

in  poiskati zdravniško pomoč.  

Pri nekaterih bolnikih se pojavijo različni izpuščaji. Izpuščaji lahko izgledajo kot kožni 

madeži, rdečica ali vročina, ki jo spremlja pospešen srčni utrip in izrazit izpuščaj z mehurji. 

Druge preobčutljivostne reakcije lahko potekajo v obliki vnetja slinavk (ki povzroči obrazno 

bolečino), vnetje trebušne slinavke (ki povzroči bolečino v trebuhu) ali sklepne bolečine.  

Pojavijo se lahko tudi drugi kožni izpuščaji ali reakcije, kot sta srbenje in koprivnica. Pri 

bolnikih z astmo lahko nitrofurantoin sproži akutni napad astme. 

  

Neželeni učinki na kri in krvotvorne organe 

MacroBID
®
 pri nekaterih bolnikih prizadene krvne celice. To se lahko pokaže na različne 

načine, s počasnim strjevanjem krvi, ki ima za posledico drobne krvavitve in podplutbe, 

boleče žrelo, vročino, slabokrvnost, občutljivost za nahod ali dolgotrajen nahod. Znani so 

pojavi agranulocitoze, levkopenije, granulocitopenije, hemolitične anemije, trombocitopenije, 

megaloblastne anemije, eozinofilije in anemije kot posledice pomanjkanja glukoza-6-fosfat-

dehidrogenaze. Aplastična anemija je redka. 

Po prenehanju jemanja zdravila ti neželeni učinki navadno izzvenijo.  

 



Drugi neželeni učinki 

Ob jemanju MacroBID
®

a se lahko pojavi prehodno izpadanje las, povišan tlak v lobanji (kar 

povzroča bruhanje in omotico) in okužbe sečil z bakterijami, ki so odporne proti zdravilu 

MacroBID
®
.  

 

Zdravilo MacroBID
®
 lahko obarva seč temno rumeno ali rjavo, vendar slednje ne predstavlja 

razloga za prenehanje jemanja zdravila. 

 

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če ste utrpeli katerikoli neželeni učinek, ki ni 

omenjen v tem navodilu, to povejte svojemu zdravniku ali farmacevtu. 

 

 

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA MACROBID
®
 

 

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom! 

Zdravila MacroBID
®
 ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden 

na ovojnini. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca. 

Shranjujte pri temperaturi do 30 °C.  

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago in svetlobo. 

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu 

odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi 

pomagajo varovati okolje. 

 

 

6. DODATNE INFORMACIJE 

 

Kaj vsebuje zdravilo MacroBID
®
 

Vsaka kapsula zdravila MacroBID
®

 vsebuje skupaj 100 mg zdravilne učinkovine 

nitrofurantoin v brezvodni in monohidratni obliki. 

 

Pomožne snovi so: smukec, koruzni škrob, laktoza, karbopol, povidon, saharoza in 

magnezijev stearat.  

Kapsula je izdelana iz želatine, natrijevega lavrilsulfata in barvil: kinolinsko rumeno (E104), 

titanov dioksid (E171), indigotin E132). Tiskarsko črnilo vsebuje šelak, propilenglikol 

(E1520), titanov dioksid (E171) in črni železov oksid (E172). 

 

Izgled zdravila MacroBID
®
 in vsebina pakiranja 

Kapsule MacroBID
®
 100 mg so motno rumeno-modre z napisom »GS 100« in so na voljo v 

pretisnem omotu, ki vsebuje 14 kapsul.  

 

Način in režim izdaje zdravila MacroBID
®
 

Izdaja zdravila je le na recept. 

 

Zastopnik za Slovenijo: 

 Kamofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana 

 

Izdelovalec:  



Custom Pharmaceuticals Limited, Conway street Hove, East Sussex, BN3 3LW. 

PL12762/0052 

 

Navodilo je bilo odobreno februarja 2009. 


