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DAFURAG MAX 100 mg 30 tabletek
 

Cena: 13,81 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,1 g

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Furazidinum

Opis produktu
 

WskazaniaDAFURAG MAX 100 mg 30 tabletekPierwsza tabletka z furaginą w podwójnej dawce*Wskazaniem do stosowania leku
Dafurag max jest zakażenie dolnych dróg moczowych.Jeśli po upływie 7-8 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy
zwrócić się do lekarzem.* DaFurag max zawiera 100 mg furazydyny w jednej tabletce, tj. podwójną dawkę w porównaniu do tych innych
dostępnych w Polsce leków (zarówno dostępnych bez recepty, jak i tych na receptę), które zawierają 50 mg w jednej
tabletce.DziałanieDafurag max jest lekiem przeciwbakteryjnym, zawierającym substancję czynną – furazydynę, zwaną także furaginą,
która jest pochodną nitrofuranu. Furagina hamuje rozwój bakterii wywołujących zakażenia dróg moczowych.Dafurag max zawiera
maksymalną dawkę furazydyny, aż 100 mg w jednej tabletce.Sposób użyciaDorośli i młodzież powyżej 15 roku życiaPierwszy dzień
leczenia: 1 tabletka 4 razy na dobę; następne dni leczenia: 1 tabletka 3 razy na dobę.Lek stosuje się przez 7-8 dni. Jeśli objawy nasilą się
lub nie ustąpią po 7-8 dniach, należy zwrócić się do lekarza.WażneKiedy nie przyjmować leku Dafurag maxjeśli pacjent ma uczulenie na
furaginę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku(wymienionych w punkcie) 6 lub na pochodne nitrofuranu;w pierwszych
trzech miesiącach ciąży;w okresie donoszonej ciąży (od 38 tygodnia) i porodu, ze względu na ryzyko niedokrwistościhemolitycznej u
noworodka (niedokrwistość związana z rozpadem krwinek czerwonych);u dzieci i młodzieży poniżej 15 roku życia;jeśli pacjent ma ciężką
niewydolność nerek (skąpomocz, bezmocz);jeśli pacjent ma rozpoznaną polineuropatię, np. cukrzycową (uszkodzenie nerwów
spowodowanepodwyższonym stężeniem cukru we krwi);jeśli pacjent ma niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej – lek może
spowodować rozpadczerwonych krwinek (hemolizę), co z kolei może być przyczyną rozwoju niedokrwistościhemolitycznej (anemia
spowodowana nadmiernym rozpadem krwinek czerwonych).Stosowanie u dzieci i młodzieżyLeku Dafurag max nie należy stosować u
dzieci i młodzieży poniżej 15 roku życia.Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Dafurag maxZ uwagi na wydalanie leku z organizmu
przez nerki, u pacjentów z zaburzeniem czynności nerekmogą wystąpić objawy przedawkowania, takie jak: bóle głowy, zawroty głowy,
reakcje alergiczne, nudności, niedokrwistość. Jeśli wystąpią takie objawy, należy niezwłocznie zwrócić się lekarza.Pominięcie przyjęcia
leku Dafurag maxNie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. 4W razie jakichkolwiek dalszych
wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.SkładSubstancją czynną leku jest
furagina.1 tabletka zawiera 100 mg furaginy.Pozostałe składniki to: mannitol; laktoza jednowodna; talk; krzemionka koloidalna
bezwodna; karboksymetyloskrobia sodowa (typ A); stearynian magnezu.
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