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Neofuragina max 100 mg x 25 tabl
 

Cena: 18,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 25 tabl

Postać Tabletki

Producent TEVA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Furazidinum

Opis produktu
 

Wstęp
neoFuragina MAX – infekcje dróg moczowych

NeoFuragina MAX to lek w formie tabletek, który jest wydawany bez recepty. Może być stosowany wyłącznie przez dorosłych. Jest
przeznaczony do przyjmowania w przypadku zakażeń dolnych dróg moczowych.

Substancją czynną produktu jest furazydyna. W 1 tabletce znajduje się 100 mg tego składnika. Oprócz niej preparat zawiera jednowodną
laktozę, sacharozę, skrobię ziemniaczaną, kwas stearynowy i Polisorbat 80.

U zdrowego człowieka drogi moczowe powyżej pęcherza moczowego są jałowe. Bakterie występują tylko na dalszym odcinku cewki
moczowej. Problem pojawia się, gdy patogeny przeniosą się w głąb do dróg moczowych i zaczną się tam rozmnażać. Wtedy dochodzi
do rozwoju zakażenia dróg moczowych. Wśród najczęstszych przyczyn wnikania bakterii w głąb układu moczowego wymienia się:
● aktywność seksualną,
● stosowanie środków plemnikobójczych,
● trudności z prawidłowym odpływem moczu z nerek (zazwyczaj spowodowane kamicą nerkową) lub pęcherza (może być to związane z
chorobą gruczołu krokowego u mężczyzn, a w przypadku kobiet problemami z narządem rodnym),
● umieszczenie cewnika w pęcherzu,
● cukrzycę.

Na zakażenie układu moczowego najbardziej narażone są kobiety – ze względu na krótką cewkę moczową i jej bliskie położenie
względem odbytu. Przez to bakterie mogą łatwo migrować np. podczas stosunku czy podcierania się w niewłaściwym kierunku.

Zakażenie układu moczowego można łatwo rozpoznać. Typowymi objawami są:
● ból w dole brzucha,
● uczucie pieczenia i ból podczas mikcji,
● naglące uczucie parcia.
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Jeśli dojdzie do zapalenia błony śluzowej nosa, może pojawić się czerwony lub ciemnobrunatny mocz. Jest to spowodowane
obecnością krwi w urynie. Zwlekanie z leczeniem może doprowadzić do infekcji nerek, która objawia się gorączką, nudnościami,
wymiotami, bólem jednej nerki lub obu. W celu zwalczenia infekcji można sięgnąć po neoFuragina MAX.

Furazydyna jest pochodną nitrofuranu. Jest zaliczana do hemioterapeutyków. Wykazuje właściwości zwalczające bakterie gram-
dodatnie i gram-ujemne, w tym także te oporne na działanie sulfonamidów. Hamuje produkcję ich białek i niszczy ich DNA. W ten sposób
przyczynia się do spowolnienia procesu syntezy patogenów oraz pobudza układ immunologiczny do działania.

Lek należy stosować przez 7–8 dni. Pierwszego dnia trzeba przyjąć po 1 tabletkę 4 razy w ciągu doby. W kolejnych dniach należy
zażywać 1 tabletkę 3 razy dziennie. Lek powinno się przyjmować w trakcie posiłków i popijać dużą ilością płynu. Tabletki można
rozkruszyć w celu łatwiejszego zażycia.

Produkt należy przyjmować zgodnie ze wskazówkami zamieszczonych w ulotce. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy
skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej lub farmaceutą.

Jeśli pominięto dawkę, należy nadal kontynuować leczenie – według schematu. Nie należy przyjmować jednocześnie 2 tabletek. Nie
można także przekraczać zalecanej dziennej dawki leku. Przyjęcie większej ilości preparatu może skutkować poważnymi
dolegliwościami. W takim przypadku może okazać się konieczne przeprowadzenie płukania żołądka i podawanie dużej ilości płynów.

Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie można wyrzucić go do śmieci ani kanalizacji –
lek należy utylizować zgodnie ze wskazówkami farmaceuty.

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

OTC - Lek wydawany bez recepty.

Cechy

leczenie zakażeń dolnych dróg moczowych

Składniki
1 tabletka zawiera 100 mg furazydyny, Lek zawiera laktozę jednowodną i sacharozę

Stosowanie
Szczegółowe informacje, patrz ulotka.
Podanie doustne. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przeciwwskazania
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. U niektórych osób lek może wywołać objawy mogące wpływać
na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, tj. ból głowy, zawroty głowy, senność, zaburzenia widzenia.

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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