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Neofuragina 50 mg x 30 tabl
 

Cena: 17,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent TEVA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Furaginum

Opis produktu
 

Wstęp
Co to jest Neofuragina i jak wygląda skład tego produktu leczniczego?
Neofuragina to lek w postaci tabletek powlekanych, który może być pomocny przy leczeniu infekcji bakteryjnych dolnych dróg
moczowych. Oprócz działania hamującego rozwój bakterii ten wyrób medyczny może mieć także działanie przeciwgrzybicze oraz
przeciwpierwotniakowe. Lek przyjmowany jest doustnie.

Substancją czynną leku Neofuragina jest furazydyna. Każda tabletka zawiera 50 miligramów tego środka. Oprócz niego w skład leku
wchodzą także substancje pomocnicze, takie jak kwas stearynowy, skrobia ziemniaczana, laktoza jednowodna, polisorbat 80 i
sacharoza.

Wchodząca w skład preparatu furazydyna (Furazidinum) działa nie tylko na objawy, ale także pomaga zwalczać ich przyczynę, a więc
bakterie powodujące stany zapalne dolnych dróg moczowych. Substancja wykazuje działanie bakteriobójcze o szerokim spektrum.
Dlatego stosowana jest w wielu przypadkach zakażeń bakteryjnych, a także (w niewielkim stopniu) grzybiczych i wywołanych przez
pierwotniaki. Najlepsze działanie wykazuje w środowisku kwaśnym. Stężenie substancji wzrasta dwukrotnie po posiłku i utrzymuje się
przez około godzinę, po czym zaczyna spadać.

Jak stosować wyrób medyczny Neofuragina
Lek należy przyjmować dokładnie według wskazań lekarza. W przypadku braku takowych zaleceń powinno się kierować informacjami
znajdującymi się w ulotce. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących dawkowania należy skonsultować się z lekarzem lub
specjalistą. Standardowo lek Neofuragina przyjmuje się trzy razy na dobę po dwie tabletki. W pierwszym dniu dawka jest większa, należy
przyjąć cztery razy po dwie tabletki (a więc łącznie osiem). Lek należy przyjmować wraz z posiłkami zawierającymi białko, które
przyspiesza wchłanianie substancji czynnej przez organizm. Standardowa kuracja trwa siedem do ośmiu dni. Jeśli po tym czasie objawy
nie ustąpią lub się nasilą, kurację można powtórzyć po mniej więcej dziesięciu czy piętnastu dniach. Należy jednak skonsultować to ze
specjalistą. Wskazane dawkowanie dotyczy osób dorosłych.

Działania niepożądane i przeciwwskazania do stosowania leku Neofuragina
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Jak każdy lek, również Neofuragina nie może być stosowana przez każdego. Podstawowym przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość lub
uczulenie na którykolwiek ze składników leku, szczególnie na substancję czynną oraz pochodne nitrofuranu. Kobiety w ciąży oraz
karmiące piersią powinny zasięgnąć opinii lekarza przed zastosowaniem leku. Substancji nie powinno się także przyjmować z
alkoholem. Może to skutkować między innymi wymiotami, bólem brzucha czy uczuciem gorąca. Niektóre działania niepożądane
związane z lekiem mogą powodować niezdolność do prowadzenia pojazdów i maszyn. Preparat zawiera laktozę i sacharozę. Produkt
może wchodzić w interakcje z innymi substancjami (między innymi: chinolonami, inhibitorami anhydrazy węglanowej, aminoglikozydami,
tetracyklinami, lekami zobojętniającymi sok żołądkowy, atropiną), dlatego przed rozpoczęciem kuracji należy przedstawić lekarzowi lub
farmaceucie preparaty przyjmowane regularne. Dotyczy to zarówno produktów wydawanych na receptę, jak i bez niej. Leku nie powinny
także przyjmować osoby z niewydolnością nerek, polineuropatią oraz z niedoborem enzymu dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Nie
należy stosować preparatu po terminie ważności. W przypadku długotrwałego stosowania leku należy regularnie poddawać się
badaniom krwi.

Jak każdy lek, także Neofuragina może wywołać działania niepożądane. Ryzyko związane z przyjmowaniem tego preparatu jest jednak
równoważone lub przewyższane przez jego pozytywne działanie. Nawet u co dziesiątego pacjenta wystąpić mogą bóle głowy,
nadmierne produkowanie gazów oraz nudności. Spośród rzadko występujących skutków ubocznych stosowania leku wymienić można:
reakcje anafilaktyczne, obrzęk naczyniowo-ruchowy, ciężkie reakcje skórne, objawy polekowego zapalenia wątroby, żółtaczkę
cholestatyczną, martwicę wątroby. Wskazać można także działania niepożądane, których częstotliwość występowania nie jest znana:
świąd, wysypka, pokrzywka, łysienie, bóle brzucha, utrata apetytu, zapalenie ślinianek, zapalenie trzustki, reakcja astmatyczna,
uszkodzenie nerwów obwodowych, zawroty głowy, senność, zaburzenia widzenia, sinica wskutek methemogiobinemii, zakażenia
drobnoustrojami opornymi na furaginę, gorączka, dreszcze, złe samopoczucie.

Lek należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu o ograniczonej ekspozycji na światło słoneczne i o standardowej
wilgotności. Preparat powinien być także umieszczony w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Opis
50 mg, tabletki, Furazidinum
Furazydyna, zwana także furaginą

OTC - Lek wydawany bez recepty.

Cechy

leczenie zakażeń dolnych dróg moczowych

Składniki
1 tabletka zawiera 50 mg furazydyny, Lek zawiera laktozę jednowodną i sacharozę

Stosowanie
Podanie doustne. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przeciwwskazania
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

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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