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Furaginum US Pharmacia 0,05g x 30tabl.
 

Cena: 15,21 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Furagina, substancja czynna obecna w produkcie UROintima FuragiActive, to chemioterapeutyk o szerokim spektrum działania
przeciwbakteryjnego i pewnym wpływie przeciwgrzybiczym. Związek jest szczególnie skuteczny przeciwko drobnoustrojom
odpowiedzialnym za zakażenia dolnych dróg moczowych.

Wskazania
Ostre i nawracające, niepowikłane infekcje dolnych dróg moczowych.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na furaginę lub którykolwiek z pozostałych składników leku.
I i III trymestr ciąży oraz okres porodu i karmienia piersią.
Niewydolność nerek, polineuropatia.
Niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.
Nietolerancja niektórych cukrów.
Wiek poniżej 15. roku życia.

Dawkowanie
Preparat do stosowania doustnego.
Przyjmować w czasie posiłków zawierających białko.
Tabletkę połknąć w całości i popić pełną szklanką niegazowanej wody.

Dorośli i młodzież powyżej 15. roku życia:
1. dzień: 2 tabletki (100 mg furaginy) 4 razy w ciągu doby.
Kolejne dni: 2 tabletki 3 razy dziennie.

Nie przekraczać zalecanych dawek.
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Jeśli po 7-8 dniach objawy nie ustąpią lub ulegną nasileniu, należy zgłosić się do lekarza. W razie konieczności, leczenie można
powtórzyć po 10-15 dniach przerwy.

Działania niepożądane
Przed zastosowaniem produktu należy zapoznać się z jego potencjalnymi interakcjami z innymi substancjami czynnymi
(zamieszczonymi w ulotce!).

Do efektów niepożądanych, jakie zazwyczaj powoduje UROintima FuragiActive należą m.in. nudności i nadmierne oddawania gazów, a
także bóle i zawroty głowy.

Dodatkowe informacje
Wskazane jest, aby kurację chemioterapeutykami uzupełniać probiotykami, które pomogą utrzymać prawidłową równowagę
mikrobiologiczną organizmu.
U niektórych osób po zażyciu leku może wystąpić senność i zaburzenia widzenia.
Przyjmowanie leku należy połączyć ze zwiększoną podażą płynów, szczególnie niegazowanej wody źródlanej.

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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