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Dafurag max 100 mg x 30 tabl
 

Cena: 15,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Furazidinum

Opis produktu
 

Skład
1 tabletka zawiera 100 mg furazydyny (Furazidinum) oraz substancje pomocnicze, w tym 118 mg laktozy jednowodnej.

Wskazania i działanie
Dafurag max jest lekiem przeciwbakteryjnym, zawierającym substancję czynną – furazydynę, zwaną także furaginą, która jest pochodną
nitrofuranu. Furagina hamuje rozwój bakterii wywołujących zakażenia dróg moczowych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1 lub na pochodne
nitrofuranu.
W I trymestrze ciąży.
W okresie donoszonej ciąży (od 38 tygodnia) i porodu, ze względu na ryzyko niedokrwistości hemolitycznej u noworodka.
U dzieci i młodzieży poniżej 15 roku życia.
Niewydolność nerek (klirens kreatyniny poniżej 60 ml/min lub podwyższone stężenie kreatyniny w surowicy).
Rozpoznana polineuropatia, np. cukrzycowa.
Niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.
Lek przyjmować doustnie, najlepiej podczas posiłków zawierających białko.
Dorośli i młodzież powyżej 15 roku życia:
Pierwszy 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.
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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.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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