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neoFuragina tabl. 0,05 g 30 tabl.
 

Cena: 12,59 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O.
O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Wskazania:
Zakażenie dolnych dróg moczowych.

Przeciwwskazania:
Jeśli pacjent ma uczulenie na furaginę, pochodne nitrofuranu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
W pierwszych trzech miesiącach ciąży.
W okresie donoszonej ciąży (od 38. tygodnia) i porodu, ze względu na ryzyko wystąpienia u noworodka niedokrwistości hemolitycznej
(anemii związanej z rozpadem krwinek czerwonych).
U dzieci w wieku do 3 miesięcy.
Jeśli u pacjenta stwierdzono niewydolność nerek (w badaniach laboratoryjnych klirens kreatyniny poniżej 60 ml/min lub podwyższony
poziom kreatyniny w surowicy).
Jeśli u pacjenta występuje polineuropatia (zaburzenie układu nerwowego związane z uszkodzeniem nerwów obwodowych, mogące
charakteryzować się zaburzeniami ruchowymi lub czuciowymi).
Jeśli u pacjenta występuje niedobór enzymu dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (choroba związana z genetycznie uwarunkowanym
niedoborem enzymu biorącym udział w przemianach zachodzących w czerwonych krwinkach).
Leku neoFuragina nie należy stosować u dzieci w wieku do 3 miesięcy.

Działanie:
Lek neoFuragina występuje w postaci tabletek do podawania doustnego. Zawiera furaginę, jako substancję czynną. Furagina jest
pochodną nitrofuranu, która hamuje rozwój bakterii wywołujących zakażenia dróg moczowych.

Możliwe działania niepożądane: 
Często: nudności, nadmierne oddawanie gazów; bóle głowy.
Rzadko: reakcje anafilaktyczne (nagłe reakcje alergiczne miejscowe lub ogólnoustrojowe), obrzęk naczynioruchowy (choroba skóry i
tkanki podskórnej polegająca na powstawaniu ograniczonych obrzęków); ciężkie reakcje skórne (złuszczające zapalenie skóry, rumień
wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona - pęcherzowy rumień wielopostaciowy); objawy polekowego zapalenia wątroby, żółtaczka
cholestatyczna (wywołana przeszkodą w odpływie żółci), martwica wątroby (zwykle podczas długotrwałego stosowania).
Działania niepożądane występujące z nieznaną częstością: świąd, pokrzywka, wysypka; zawroty głowy, senność, zaburzenia widzenia,
uszkodzenie nerwów obwodowych (także o ostrym lub nieodwracalnym przebiegu, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności
nerek, niedokrwistością, cukrzycą, zaburzeniami elektrolitowymi lub niedoborem witaminy B); reakcja astmatyczna (duszność) u
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pacjentów z astmą; reakcje z nadwrażliwości dotyczące układu oddechowego; wymioty, zaparcie, biegunka, objawy niestrawności, bóle
brzucha, utrata apetytu, zapalenie ślinianek, zapalenie trzustki; łysienie (przemijające); zakażenia drobnoustrojami opornymi na furaginę,
gorączka, dreszcze, złe samopoczucie; sinica wskutek methemoglobinemii; osób z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej
stosowanie furaginy może doprowadzić do powstania niedokrwistości megaloblastycznej lub hemolitycznej.
U niektórych osób mogą wystąpić działania niepożądane, mogące wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów (zawroty głowy,
senność, zaburzenia widzenia).

Skład:
Substancją czynną leku jest furagina (Furaginum). Jedna tabletka zawiera 50 mg furaginy. Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna,
skrobia ziemniaczana, sacharoza, polisorbat 80, kwas stearynowy.

Zawartość opakowania: 30 tabletek.

Dawkowanie:
Lek neoFuragina należy przyjmować doustnie podczas posiłków zawierających białko, co powoduje zwiększenie wchłaniania furaginy.
Pierwszy dzień leczenia - 100 mg (2 tabletki) 4 razy na dobę; następne dni: 100 mg (2 tabletki) 3 razy na dobę. Lek neoFuragina należy
przyjmować doustnie podczas posiłków zawierających białko, które powoduje zwiększenie wchłaniania furaginy. Lek stosuje się przez
7-8 dni. Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7-8 dniach, należy zwrócić się do lekarza. W razie konieczności kurację można
powtórzyć po 10-15 dniach.

Informacje dodatkowe:
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i
dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż
każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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