
 
Adapharm Sp. z o.o. - Miro Apteka

ul. Plac Mirowski 1, Warszawa
22 620 67 24

  

UroFuraginum Max tabl. 0,1 g 15 tabl.
 

Cena: 12,54 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 15 tabl.

Postać tabl.

Producent ADAMED SP.Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis
Wskazania:Zakażenie dolnych dróg moczowych.Skład: 1 tabletka zawiera 100 mg furaginy (Furaginum) oraz substancje pomocnicze.
Działanie:Furagina, czyli furazydyna (nitrofuryloakrylidyno-amino-hydantoina) jest pochodną nitrofuranu. Leki
z tej grupy działają bakteriostatycznie na szerokie spektrum drobnoustrojów, obejmujące część
bakterii Gram-dodatnich (Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Staphylococcus
faecalis) i wiele szczepów Gram-ujemnych (Enterobacteriaceae: Salmonella, Shigella, Proteus,
Klebsiella, Escherichia, Enterobacter). Pochodne nitrofuranu wykazują działanie
przeciwpierwotniakowe i tylko niewielkie działanie przeciwgrzybicze. Nie wpływają na pałeczki ropy
błękitnej (Pseudomonas aeruginosa) i na większość szczepów pałeczek odmieńca (Proteus vulgaris).

Najsilniejsze działanie furagina wykazuje w środowisku kwaśnym (pH 5,5), środowisko zasadowe
osłabia jej działanie. Silne działanie bakteriostatyczne furaginy jest związane z obecnością
aromatycznego podstawnika z grupy nitrowej.Dawkowanie:

Dorośli: Pierwszy dzień leczenia: 100 mg 4 razy na dobę; następne dni: 100 mg 3 razy
na dobę.

Dzieci i młodzież: Produktu leczniczego nie należy stosować u dzieci w wieku do 3 miesięcy.
Przeciwwskazania:

- Nadwrażliwość na pochodne nitrofuranu lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

- W pierwszym trymestrze ciąży.

- W okresie donoszonej ciąży (od 38 tygodnia) i porodu, ze względu na ryzyko niedokrwistości
hemolitycznej u noworodka.

- U dzieci w wieku do 3 miesięcy.

- Niewydolność nerek (klirens kreatyniny poniżej 60 ml/min lub podwyższone stężenie
kreatyniny w surowicy).

- Rozpoznana polineuropatia, np. cukrzycowa.
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- Niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.
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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