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Urofuraginum max 100 mg x 30 tabl
 

Cena: 18,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent ADAMED

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Furazidinum

Opis produktu
 

Wstęp
Urofuraginum Max to lek w postaci tabletek, stosowany w przypadku zakażenia bakteryjnego dolnych dróg moczowych, w tym
nawracających zakażeń układu moczowego u kobiet.

Urofuraginum Max wykazuje działanie bakteriostatyczne, przeciwpierwotniakowe oraz w niewielkim stopniu przeciwgrzybiczne.
Pomaga pozbyć się drobnoustrojów z dróg moczowych powyżej zwieracza pęcherza moczowego, które w niezmienionych infekcją
warunkach są jałowe. Lek Urofuraginum Max, zwalczając bakterie, łagodzi uciążliwe dolegliwości związane z zapaleniem dróg
moczowych, przynosząc ulgę i przywracając komfort.

Substancją czynną leku Urofuraginum Max jest furazydyna, znana także pod nazwą furagina. Lek zaliczany jest do grupy
chemioterapeutyków o szerokim spektrum działania.

Skład
1 tabletka zawiera: zawiera 100 mg furazydyny (Furazidinum).
Pozostałe składniki: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna krzemowana o składzie: celuloza mikrokrystaliczna 98% i
krzemionka koloidalna bezwodna 2%; magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, karboksymetyloskrobia sodowa typu A.

Wskazania i działanie
Zakażenie dolnych dróg moczowych, w tym nawracających zakażeń układu moczowego u kobiet, wywołanych przez Escherichia coli. 
Urofuraginum Max działa bakteriostatyczne, przeciwpierwotniakowe oraz słabo przeciwgrzybiczne.
Zakażenie dolnych dróg moczowych oznacza występowanie bakterii w miejscach układu moczowego, które w niezmienionych,
zdrowych warunkach są jałowe. Furagina przywraca pożądany stan w drogach moczowych, likwidując uciążliwe objawy infekcji.

W czasie terapii lekiem Urofuraginum Max zaleca się spożywanie większej ilości płynów, oddawanie moczu natychmiast po pojawieniu
się uczucia parcia, unikanie stosowania środków chemicznych do kąpieli lub innych lubrykantów, mogących zaburzyć florę bakteryjną
dróg moczowych i ich okolicy.
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na substancję czynną, inne pochodne nitrofuranu lub którąkolwiek substancję pomocniczą, pierwszy trymestr ciąży, w
okresie donoszonej ciąży (od 38 tygodnia) i porodu, ze względu na ryzyko niedokrwistości hemolitycznej u noworodka, dzieci i młodzieży
poniżej 15 roku życia, 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 powyżej 15 roku życia
Pierwszy dzień stosowania: 400 mg na dobę w 4 dawkach podzielonych (1 tabletka co 6 godzin); następne dni leczenia: 300 mg na dobę
w 3 dawkach podzielonych (1 tabletka co 8 godzin).
Lek stosuje się zwykle 7-8 dni. Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7-8 dniach, należy zwrócić się do lekarza.

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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