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Furaginum US Pharmacia 50 mg x 30 tabl
 

Cena: 25,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Furaginum

Opis produktu
 

Wstęp
Furaginum US Pharmacia to lek stosowany podczas leczenia zakażeń dolnych dróg moczowych. Preparat ma postać tabletek
powlekanych do stosowania doustnego. Sprzedawany jest bez recepty.

W skład preparatu Furaginum US Pharmacia wchodzi:

substancją czynną leku jest furagina (zwana również furazydyną). To pochodna nitrofuranu. Jest chemioterapeutykiem
bakteriostatycznym. Co to znaczy? To lek, który ogranicza i hamuje namnażanie się i rozwój bakterii. Właściwości
bakteriostatyczne obejmują zarówno bakterie gram-dodatnie, jak i gram-ujemne z różnych szczepów bakteryjnych. Dzięki
swojemu mechanizmowi działania jest stosowana do leczenia ostrych, przewlekłych i niepowikłanych zakażeń dolnych dróg
moczowych pałeczką okrężnicy.

substancje pomocnicze to: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, sacharoza, polisorbat 80, kwas stearynowy.

Jedna tabletka zawiera 50 mg furaginy (furaginum).

Wskazaniami do stosowania leku Furaginum US Pharmacia jest ostre i powracające niepowikłane zakażenie dolnych dróg moczowych.

Jak działa Furaginum US Pharmacia? Substancją czynną jest furagina, która wstrzymuje wzrost i namnażanie się bakterii Gram-
dodatnich (na przykład: Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis) i szczepy bakterii Gram-ujemnych (między innymi: Salmonella,
Shigella, Proteus, Klebsiella, Escherichia, Enterobacter), które są odpowiedzialne za powstawanie zakażenia dolnych dróg moczowych.

Jak stosować lek Furaginum US Pharmacia? Jak w przypadku każdego leku przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z treścią
ulotki, która jest dołączona do preparatu. Lek powinno się przyjmować zgodnie z wytycznymi zawartymi na ulotce lub według zaleceń
lekarza czy farmaceuty. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem czy farmaceutą w celu
wyjaśnienia niejasności.
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Dawkowanie Furaginum US Pharmacia w przypadku osób dorosłych oraz nastolatków w wieku powyżej 15. roku życia: powinni
przyjmować w pierwszym dniu leczenia dwie tabletki cztery razy na dobę. W kolejnych dniach dwie tabletki trzy razy na dobę.

Furagina, czyli substancja czynna leku, dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, dzięki czemu lek działa szybko i skutecznie.
Zazwyczaj kuracja preparatem Furaginum US Pharmacia trwa od 7 do 8 dni. Jeśli po upływie tygodnia objawy oraz dolegliwości nie
miną lub się nasilą, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Gdy lekarz zdecyduje, że jest to konieczne, leczenie preparatem
można powtórzyć po upłynięcie od 10 do 15 dni. Preparat Furaginum US Pharmacia ma formę tabletek powlekanych. Należy
przyjmować je doustnie, w trakcie posiłków, które zawierają białko. Ułatwi to wchłanianie się leku z przewodu pokarmowego.

Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Furaginum US Pharmacia? Preparat nie powinien być zażywany przez osoby, które mają
uczulenie na którykolwiek składnik leku (zarówno substancje czynne, jak i pomocnicze). Lek nie powinien być stosowany przez dzieci i
młodzież poniżej 15. roku życia. Preparat nie powinien być stosowany w pierwszym trymestrze ciąży, a także od 38. tygodnia ciąży oraz
w trakcie porodu. Lek niesie ze sobą ryzyko pojawienia się niedokrwistości hemolitycznej u noworodka. Środek nie jest zalecany
pacjentom, którzy mają niewydolność nerek. Z kuracji lekiem powinny również zrezygnować osoby z niektórymi zaburzeniami układu
nerwowego, a także pacjenci ze stwierdzonym niedoborem enzymu, który bierze udział w przemianach dokonujących się w krwinkach
czerwonych.

Jak każdy lek, również Furaginum US Pharmacia może, ale nie musi, wywoływać działania niepożądane.

Działania niepożądane, które występują często (u 1 do 10 na 100 pacjentów): nudności, nadmierne oddawanie gazów; bóle głowy.
Działania niepożądane, które występują nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów: sinica, niedokrwistość megaloblastyczna (niedokrwistość
z niedoboru witaminy B12 lub kwasu foliowego) lub niedokrwistość hemolityczna (spowodowana nadmiernym rozpadem krwinek
czerwonych); zawroty głowy, senność, zaburzenia widzenia, zaburzenia nerwów obwodowych (także o ostrym lub nieodwracalnym
przebiegu, zwłaszcza u pacjentów z niewydolnością nerek, niedokrwistością, cukrzycą, zaburzeniami elektrolitowymi, niedoborem
witaminy B); reakcje z nadwrażliwości dotyczące układu oddechowego; zaparcia, biegunka, objawy dyspeptyczne (np. uczucie pełności
po posiłkach, wzdęcia), bóle brzucha, wymioty zapalenie ślinianek, zapalenie trzustki, rzekomobłoniaste zapalenie jelit; łysienie, ciężkie
reakcje skórne przebiegające ze złuszczaniem lub powstawaniem pęcherzy (złuszczające zapalenie skóry, rumień wielopostaciowy,
zespół Stevensa-Johnsona czyli pęcherzowy rumień wielopostaciowy); gorączka, dreszcze, złe samopoczucie, zakażenia
drobnoustrojami opornymi na furaginę; świąd, pokrzywka, reakcje anafilaktyczne (nagłe reakcje alergiczne miejscowe lub
ogólnoustrojowe), obrzęk naczynioruchowy (choroba skóry i tkanki podskórnej polegająca na powstawaniu mogących utrudniać
oddychanie obrzęków, najczęściej w okolicy twarzy, gardła, języka) wysypka; objawy polekowego zapalenia wątroby, żółtaczka
cholestatyczna (wywołana przeszkodą w odpływie żółci), martwica miąższu wątroby.

Jeśli pacjent zaobserwuje u siebie wystąpienie jednego lub kilku objawów podanych poniżej, należy niezwłocznie zaprzestać stosowania
leku oraz udać się jak najszybciej do lekarza lub do najbliższej placówki medycznej:

● ciężkie reakcje skórne przebiegające ze złuszczaniem lub powstawaniem pęcherzy (złuszczające zapalenie skóry, rumień
wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, czyli pęcherzowy rumień wielopostaciowy),
● reakcje anafilaktyczne (nagłe reakcje alergiczne miejscowe lub ogólnoustrojowe), obrzęk naczynioruchowy (choroba skóry i tkanki
podskórnej polegająca na powstawaniu mogących utrudniać oddychanie obrzęków, najczęściej w okolicy twarzy, gardła, języka),
● objawy polekowego zapalenia wątroby, żółtaczka cholestatyczna (wywołana przeszkodą w odpływie żółci), martwica miąższu wątroby,
● sinica, niedokrwistość megaloblastyczna (niedokrwistość z niedoboru witaminy B12 lub kwasu foliowego) lub niedokrwistość
hemolityczna (spowodowana nadmiernym rozpadem krwinek czerwonych),
● zaburzenia nerwów obwodowych (także o ostrym lub nieodwracalnym przebiegu, zwłaszcza u pacjentów z niewydolnością nerek,
niedokrwistością, cukrzycą, zaburzeniami elektrolitowymi, niedoborem witaminy B),
● zakażenia drobnoustrojami opornymi na furazydynę,
● gorączka, dreszcze, złe samopoczucie,
● zapalenie trzustki objawiające się silnym bólem w nadbrzuszu,
● rzekomobłoniaste zapalenie jelit (biegunka ze skurczowymi bólami brzucha, nieznacznie podwyższona temperatura ciała; ciężkie
zapalenie jelita grubego),
● reakcje z nadwrażliwości dotyczące układu oddechowego,
● reakcje ostre, objawiające się gorączką, dreszczami, kaszlem, bólami w klatce,
● piersiowej, dusznością, wysiękiem do przestrzeni w klatce piersiowej, zmianami w obrazie radiologicznym płuc i zwiększeniem liczby
szczególnego rodzaju krwinek białych, zwanych eozynofilami,
● reakcje przewlekłe, w tym zwłóknienie płuc i rozsiane śródmiąższowe zapalenie płuc.

Przed zaaplikowaniem sobie pierwszej dawki leku, pacjent powinien powiedzieć lekarzowi bądź farmaceucie o wszystkich lekach, które
stosuje na stałe lub zażywa czasowo, a także o preparatach, które zażywał niedawno lub które planuje wdrożyć w najbliższym czasie.
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Dzięki temu osoba leczona uniknie niepożądanych interakcji pomiędzy lekami.

Wskazania i działanie
● Furaginum US Pharmacia to lek, którego składnikiem aktywnym jest furagina (furazydyna), pochodna nitrofuranu. Leki z tej grupy
działają bakteriostatycznie na szerokie spektrum drobnoustrojów, obejmujące część bakterii Gram-dodatnich i wiele szczepów bakterii
Gram-ujemnych.
● Furagina działa bakteriostatycznie na szerokie spektrum drobnoustrojów, obejmujące część bakterii Gram-dodatnich (Staphylococcus
epidermidis, Staphylococcus aureus, Staphylococcus faecalis) i wiele gatunków Gram-ujemnych (Enterobacteriaceae: Salmonella,
Shigella, Proteus, Klebsiella, Escherichia, Enterobacter).
● Najsilniejsze działanie furagina wykazuje w środowisku kwaśnym (pH 5,5), środowisko zasadowe zaś osłabia jej działanie. Silne
działanie bakteriostatyczne furaginy jest związane z obecnością aromatycznego podstawnika z grupą nitrową.

Przeciwwskazania
Przeciwwskazaniem do stosowania leku Furaginum US Pharmacia jest nadwrażliwość na substancję czynną, pochodne nitrofuranu lub
którąkolwiek substancję pomocniczą.

Ponadto leku Furaginum US Pharmacia nie powinno się stosować:

● W pierwszym trymestrze ciąży.
● Od 38. tygodnia ciąży i w czasie porodu, ze względu na ryzyko niedokrwistości hemolitycznej u noworodka.
● U dzieci i młodzieży w wieku poniżej 15 lat.
● W przypadku niewydolności nerek (klirens kreatyniny poniżej 60 ml/min lub podwyższone stężenie kreatyniny w surowicy).
● Gdy została rozpoznana polineuropatia, np. cukrzycowa.
● Przy niedoborze dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.

Jeśli wcześniej stwierdzono u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem jeszcze przed
przyjęciem leku.

Jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z niżej wymienionych leków, powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed
rozpoczęciem stosowania leku:

● Kwas nalidyksowy (antybiotyk), gdyż furazydyna hamuje jego działanie bakteriostatyczne.
● Aminoglikozydy i tetracykliny (antybiotyki), gdyż nasilają działanie przeciwbakteryjne furazydyny.
● Chloramfenikol i rystomycyna (antybiotyki), gdyż zwiększają toksyczne działanie furazydyny na krwinki.
● Probenecyd (w dużych dawkach) i sulfinpirazon (leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego z moczem), gdyż zmniejszają
wydalanie furazydyny i mogą powodować gromadzenie się jej w organizmie, zwiększając jej toksyczność i zmniejszając stężenie w
moczu, a w konsekwencji prowadzić do osłabienia skuteczności działania.
● Leki zobojętniające sok żołądkowy, zawierające trójkrzemian magnezu ), gdyż zmniejszają wchłanianie furazydyny.
● Atropina ), gdyż opóźnia wchłanianie furazydyny, ale ogólna ilość wchłoniętej substancji się nie zmienia.
● Witaminy z grupy B), gdyż zwiększają wchłanianie furazydyny.

Dawkowanie
Dawkowanie leku Furaginum US Pharmacia powinno być przeprowadzane w zgodzie z ulotką dołączoną do opakowania.

Dorośli i młodzież powyżej 15 lat: Pierwszy dzień leczenia: 100 mg (2 tabletki) 4 razy na dobę; następne dni: 100 mg (2 tabletki) 3 razy na
dobę.

Leku Furaginum US Pharmacia nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 15 lat.
Lek należy przyjmować doustnie podczas posiłków zawierających białko, które powoduje zwiększenie dostępności biologicznej
pochodnych nitrofuranu.
Lek Furaginum US Pharmacia stosuje się przez 7-8 dni. W razie konieczności kurację można powtórzyć po 10-15 dniach.

Skład
1 tabletka leku Furaginum US Pharmacia zawiera:

Substancję czynną: 50 mg furaginy (furaginum).
Substancje pomocnicze o znanym działaniu: laktoza jednowodna (18,8 mg) i sacharoza (10 mg).

Przechowywanie
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Lek Furaginum US Pharmacia należy trzymać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Preparat powinien być przechowywany w temperaturze pokojowej, poniżej 25 stopni Celsjusza.

Najlepiej jest przechowywać preparat Furaginum US Pharmacia w oryginalnym opakowaniu, chroniąc jednocześnie lek przed wilgocią
oraz światłem.

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.
 

Galeria
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