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Urofuraginum 50 mg x 30 tabl
 

Cena: 16,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent ADAMED

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Furaginum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek uroFuraginum w postaci tabletek jest preparatem, którego substancję czynną stanowi furazydyna, nazywana również furaginą. Lek
przeznaczony jest dla osób zmagających się z zakażeniem dolnych dróg moczowych, a jego działanie polega na hamowaniu rozwoju
bakterii, które przyczyniają się do infekcji układu moczowego.

Wskazaniem do stosowania leku są infekcje dolnych dróg moczowych. Mogą one objawiać się pieczeniem bądź bólem w czasie
oddawania moczu, a także bólami podbrzusza, wrażeniem niepełnego opróżnienia pęcherza moczowego i częstomoczem. Substancją
czynną leku jest furazydyna, czyli pochodna nitrofuranu, której działanie wiąże się z hamowaniem rozwoju chorobotwórczych bakterii.
Jest to substancja o szerokim spektrum działania bakteriobójczego. Furazydyna dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego i
hamuje syntezę bakteryjnych białek oraz uszkadza bakteryjne DNA, czego konsekwencją jest zahamowanie namnażania się tych
chorobotwórczych drobnoustrojów.

W opakowaniu znajduje się 30 tabletek uroFuraginum. Każda z nich zawiera w składzie 50 mg furaginy (Furaginum) oraz substancje
pomocnicze, w tym sacharozę, skrobię kukurydzianą, kwas stearynowy i krzemionkę koloidalną bezwodną. Lek powinien być stosowany
zgodnie ze wskazówkami zawartymi w ulotce lub indywidualnymi zaleceniami lekarza. W pierwszym dniu leczenia zaleca się
przyjmowanie 2 tabletek leku z częstotliwością 4 razy na dobę. Odpowiada to jednorazowej dawce 100 mg furaginy i dawce dobowej
400 mg furaginy. W kolejnych dniach zaleca się przyjmowanie 2 tabletek uroFuraginum w częstotliwości 3 razy na dobę. Odpowiada to
jednorazowej dawce 100 mg furaginy i dawce dobowej 300 mg furaginy. Lek powinno się stosować podczas przyjmowania posiłków
białkowych, gdyż zwiększa ono wchłanianie furaginy. Terapia powinna trwać nieprzerwanie około 7-8 dni, a jeśli okaże się, że nie doszło
do poprawy stanu pacjenta bądź jego objawy nasiliły się, jest to wskazaniem do pilnego kontaktu z lekarzem.

Przyjmowanie uroFuraginum w postaci tabletek może wiązać się z pojawieniem się pewnych działań niepożądanych, choć nie muszą
one wystąpić u każdego. Częste skutki uboczne uroFuraginum to bóle głowy, nudności i nadmierne gazy. Do występujących z mniejszą
częstotliwością skutków ubocznych leku można natomiast zaliczyć niedokrwistość megaloblastyczną lub hemolityczną, różnego typu
reakcje skórne, problemy ze strony układu pokarmowego, zakażenia drobnoustrojami opornymi na furazydynę czy też zespół Stevensa-
Johnsona. Wszystkie znane działania niepożądane leku wyszczególniono natomiast w ulotce, z którą należy się zapoznać przed
rozpoczęciem terapii. Nie powinno się również przyjmować większej dawki leku, gdyż może prowadzić to do objawów przedawkowania,
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w tym niedokrwistości, nudności i wymiotów, bólów i zawrotów głowy, a także reakcji alergicznych. Pojawienie się wspomnianych
objawów w związku z zażyciem zbyt wysokiej dawki leku jest wskazaniem do kontaktu z pogotowiem ratunkowym.

Lek uroFuraginum nie może być stosowany przez każdego pacjenta ze wskazaniami, gdyż posiada również przeciwwskazania do
terapii. Podstawowym przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość pacjenta na furazydynę czy inne pochodne nitrofuranu, a także
nadwrażliwość na pozostałe substancje wchodzące w skład tabletek. Lek nie powinien być przyjmowany przez pacjentki będące w
pierwszym trymestrze ciąży. Nie powinny go stosować także kobiety w ciąży donoszonej (od 38 tygodnia ciąży) bądź w okresie porodu,
gdyż mógłby wówczas prowadzić do niedokrwistości hemolitycznej noworodka. Ze względu na przenikanie furazydyny do mleka
kobiecego, również stosowanie uroFuraginum w czasie karmienia piersią powinno być unikane.

Preparat leczniczy uroFuraginum nie jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży, a także dla osób z niewydolnością nerek (klirens
kreatyniny mniejszy niż 60 ml/min lub podwyższony poziom kreatyniny w surowicy). Przeciwwskazaniem jest również polineuropatia
oraz niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.

Skład
1 tabletka zawiera:

50 mg furaginy (Furaginum)
Substancja pomocnicza: 13,75 mg sacharozy.

Wskazania i działanie

Zakażenie dolnych dróg moczowych

Dawkowanie

Dorośli - pierwszy dzień leczenia: 100 mg (2 tabletki) 4 razy na dobę; następne dni: 100mg (2 tabletki) 3 razy na dobę.
Lek UroFuraginum należy przyjmować podczas posiłków zawierających białko, które korzystnie wpływa na wchłanianie leku.
Lek stosuje się przez 7-8 dni. W razie konieczności kurację można powtórzyć po 10-15 dniach.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na pochodne nitrofuranu lub którąkolwiek substancję pomocniczą.
W pierwszym trymestrze ciąży.
W okresie donoszonej ciąży (od 38 tygodnia) i porodu, ze względu na ryzyko niedokrwistości hemolitycznej u noworodka.
Niewydolność nerek (klirens kreatyniny poniżej 60 ml/min lub podwyższone stężenie kreatyniny w surowicy). - Rozpoznana
polineuropatia, np. cukrzycowa. Niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.
Z uwagi na przenikanie furaginy do mleka kobiecego, leku nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Możliwe skutki uboczne: 
Zawroty głowy, senność, zaburzenia widzenia, neuropatia obwodowa (do jej wystąpienia szczególnie predysponują: niewydolność nerek,
niedokrwistość, cukrzyca, zaburzenia elektrolitowe, niedobór witaminy B), reakcje nadwrażliwości, zaburzenia żołądkowo-jelitowe
(zaparcia, biegunka, objawy dyspeptyczne, bóle brzucha, wymioty), stany zapalne trzustki, łysienie, złuszczające zapalenie skóry,
gorączka, dreszcze, złe samopoczucie, zakażenia drobnoustrojami opornymi na pochodne nitrofuranu, świąd, pokrzywka, wysypka,
objawy polekowego zapalenia wątroby, niedokrwistość megaloblastyczna lub hemolityczna u osób z niedoborem dehydrogenazy
glukozo-6-fosforanowej. Lek stosowany zgodnie z zaleceniami nie powinien zaburzać sprawności psychomotorycznej.

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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