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FURAGINUM US PHARMACIA 50 mg 30 tabletek
 

Cena: 10,75 PLN

Opis słownikowy

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

WskazaniaFURAGINUM US PHARMACIA 50 mg 30 tabletekFuraginum US Pharmacia stosuje się w leczeniu ostrych oraz
nawracających niepowikłanych zakażeń dolnych dróg moczowych.DziałanieFuraginum US Pharmacia to lek w postaci tabletek
powlekanych, zawierający jako substancję czynną furazydynę, zwaną inaczej furaginą. Furazydyna hamuje rozwój bakterii, zarówno
Gramdodatnich, jak i Gram-ujemnych, wywołujących zakażenia dróg moczowych.Sposób użyciaLek należy zawsze przyjmować
dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy poradzić się
lekarza lub farmaceuty.Dorośli i młodzież w wieku powyżej 15 lat: pierwszy dzień leczenia: 2 tabletki 4 razy na dobę, następne dni: 2
tabletki 3 razy na dobę.Lek Furaginum US Pharmacia należy przyjmować doustnie podczas posiłków zawierających białko, które
powoduje zwiększenie wchłaniania leku.Lek stosuje się przez 7-8 dni.Jeśli po tym czasie objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy zwrócić
się do lekarza.W razie konieczności kurację można powtórzyć po 10-15 dniach.WażnePrzeciwwskazaniaJeśli pacjent ma uczulenie
(nadwrażliwość) na furazydynę, inne pochodne nitrofuranu lub którykolwiek z pozostałych składników leku Furaginum US Pharmacia nie
należy stosować leku.W pierwszym trymestrze ciąży nie należy stosować leku.Od 38. tygodnia i w czasie porodu, ze względu na ryzyko
rozwoju u noworodka niedokrwistości hemolitycznej (niedokrwistości związanej z rozpadem krwinek czerwonych).U dzieci i młodzieży w
wieku poniżej 15 lat.Jeśli u pacjenta występuje niewydolność nerek, a w badaniach laboratoryjnych stwierdzono klirens kreatyniny
poniżej 60 ml/ min lub podwyższony poziom kreatyniny w surowicy.Jeśli u pacjenta rozpoznano polineuropatię (zaburzenie układu
nerwowego), np. w przebiegu cukrzycy.Jeśli u pacjenta występuje niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (enzymu biorącego
udział w przemianach zachodzących w krwinkach czerwonych).Skład1 tabletka zawiera:substancja czynna: furazydyny 50 mg,pozostałe
składniki leku, to: laktoza, skrobia żelowana, sacharoza, polisorbat 80, kwas stearynowy.
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