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Furaginum Max 100 mg x 30 tabl (Hasco-Lek)
 

Cena: 12,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Furazidinum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Furaginum Max w postaci tabletek jest produktem od Hasco-Lek, którego składnikiem czynnym jest furazydyna zwana również
furaginą. Lek może być stosowany przez pacjentów dorosłych oraz młodzież w wieku powyżej 15 lat. Na co jest Furaginum Max?
Wskazaniem do stosowania leku są ostre lub nawracające niepowikłane infekcje dolnych dróg moczowych. Składnik czynny leku –
furagina – to pochodna nitrofuranu, której działanie polega na hamowaniu rozwoju bakterii przyczyniających się do infekcji układu
moczowego.

W opakowaniu znajduje się 30 tabletek Furaginum Max. W skład 1 tabletki wchodzi 100 mg furazydyny oraz składniki pomocnicze.
Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z dołączoną do jego opakowania ulotką. Lek należy stosować według wskazań
zawartych w ulotce, chyba że lekarz wyda inne zalecenia. W pierwszy dzień terapii zaleca się przyjęcie 1 tabletki Furaginum Max w
częstotliwości 4 razy na dobę, natomiast w kolejnych dniach terapii rekomendowane dawkowanie to 1 tabletka przyjmowana 3 razy na
dobę. Tabletki Furaginum Max powinny być przyjmowane doustnie, najlepiej w czasie białkowych posiłków, gdyż wówczas wchłanianie
leku będzie większe. W czasie terapii należy unikać spożywania alkoholu. Terapia lekiem Furaginum Max powinna trwać 7–10 dni, jeśli
jednak okaże się, że w tym czasie pacjent nie pozbył się objawów lub te wręcz nasiliły się, należy skonsultować się z lekarzem. W razie
potrzeby terapię można powtórzyć po czasie 10–15 dni. Nie należy stosować większych dawek leku od zalecanych, gdyż może to
prowadzić do wystąpienia objawów przedawkowania.

W czasie stosowania leku Furaginum Max u niektórych pacjentów mogą wystąpić działania niepożądane. Należy zaliczyć do nich
często występujące bóle głowy i nudności, a także nadmierne oddawanie gazów. Lek może mieć też skutki uboczne, których częstość
występowania nie jest znana. Zaliczają się do nich zawroty głowy i zaburzenia widzenia, a także senność i przemijające łysienie. Lek
może przyczyniać się też do wystąpienia biegunki lub zaparć, poza tym może powodować objawy niestrawności i wymioty czy
przyczynić się do utraty apetytu i do dolegliwości bólowych brzucha. Do działań niepożądanych leku można zaliczyć też zapalenie
trzustki lub ślinianek, a oprócz tego zakażenia drobnoustrojami, które są oporne na furazydynę. Lek może powodować gorączkę, złe
samopoczucie oraz dreszcze.

Lek Furaginum Max ma przeciwwskazania, czyli nie każdy pacjent może z niego korzystać. Produkt jest przeciwwskazany w przypadku
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uczulenia na furazydynę bądź pochodne nitrofuranu. Nie należy z niego korzystać w przypadku uczulenia na pozostałe składniki leku.
Produkt jest przeciwwskazany w trzech pierwszych miesiącach ciąży i nie powinien być przyjmowany w okresie od 38. tygodnia ciąży i w
czasie porodu, gdyż może prowadzić do niedokrwistości hemolitycznej u noworodków. Nie należy podawać leku dzieciom i młodzieży w
wieku poniżej 15 lat. Pozostałe przeciwwskazania wyszczególniono w ulotce, która dołączona jest do opakowania.

Skład

Substancją czynną leku jest furazydy na (Furazidinum), zwana także furaginą.
1 tabletka zawiera 100 mg furazydyny.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: skrobia żelowana, kukurydziana, sacharoza, krzemionka koloidalna bezwodna,
kwas stearynowy 50

Wskazania i działanie

Lek wskazany jest do stosowania w leczeniu ostrych oraz nawracających niepowikłanych zakażeń dolnych dróg moczowych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, pochodne nitrofuranu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Pierwszy trymestr ciąży.
Okres donoszonej ciąży (od 38. tygodnia) i porodu, ze względu na ryzyko niedokrwistości hemolitycznej u noworodka.
Dzieci i młodzież w wieku poniżej 15 lat.
Niewydolność nerek (klirens kreatyniny poniżej 60 ml/min lub podwyższone stężenie kreatyniny w surowicy).
Rozpoznana polineuropatia, np. cukrzycowa.
Niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.

Dawkowanie
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 15 lat:
Pierwszy dzień leczenia: 100 mg (1 tabletka) 4 razy na dobę; następne dni: 100 mg (1tabletka) 3 razy na dobę.
Lek należy przyjmować doustnie podczas posiłków zawierających białko, które powoduje zwiększenie wchłaniania furazydyny.
Kreska dzieląca umożliwia podzielenie tabletki na dwie równe dawki.
Lek stosuje się przez 7-10 dni. Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 - 10 dniach, należy zwrócić się
do lekarza.
W razie konieczności kurację można powtórzyć po 10 - 15 dniach.
Stosowanie u dzieci i młodzieży poniżej 15 lat Leku Furaginum HascoMAX nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 15
lat.

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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