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Furagina APTEO MED tabletki 50 mg, 30 tbl
 

Cena: 13,55 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,05 g

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Furazidinum

Opis produktu
 

Produkt leczniczy wskazany w leczeniu zakażeń dolnych dróg moczowych.

Skład: 1 tabletka zawiera 50 mg furazydyny (Furazidinum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sacharoza w ilości 13,75 mg.

Dawkowanie:
Dorośli: Pierwszy dzień leczenia: 100 mg (2 tabletki) 4 razy na dobę; następne dni: 100 mg (2 tabletki) 3 razy na dobę. 

Dzieci i młodzież: Produktu leczniczego nie należy stosować u dzieci i młodzieży.

Sposób podawania
Produkt leczniczy Furagina APTEO MED należy przyjmować doustnie podczas posiłków zawierających białko, które powoduje
zwiększenie dostępności biologicznej pochodnych nitrofuranu. Lek stosuje się przez 7-8 dni. W razie konieczności kurację można
powtórzyć po 10-15 dniach.

Przeciwwskazania:
- Nadwrażliwość na substancję czynną, inne 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.
- U dzieci w wieku do 3 miesięcy.
- Niewydolność nerek (klirens kreatyniny poniżej 60 ml/min lub podwyższone stężenie kreatyniny w surowicy).
- Rozpoznana polineuropatia, np. cukrzycowa.
- Niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności:
Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, wątroby, zaburzeniami neurologicznymi,
niedokrwistością, zaburzeniami elektrolitowymi, niedoborem witamin z grupy B i kwasu foliowego oraz chorobami płuc. 
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Chorzy na cukrzycę powinni zachować ostrożność, gdyż furazydyna może spowodować rozwój polineuropatii. 

U pacjentów leczonych pochodnymi nitrofuranu obserwowano wystąpienie polineuropatii obwodowej, która w ciężkich przypadkach
może być nieodwracalna i zagrażać życiu pacjenta. Dlatego w razie wystąpienia pierwszych objawów neuropatii (parestezje) produkt
leczniczy Furagina APTEO MED należy odstawić.

U pacjentów leczonych pochodnymi nitrofuranu obserwowano ostre, podostre i przewlekłe reakcje płucne. W razie wystąpienia objawów
takiej reakcji lek należy natychmiast odstawić.

Podczas długotrwałego stosowania produktu należy kontrolować morfologię krwi (leukocytoza) oraz biochemiczne parametry czynności
nerek i wątroby.

Należy unikać spożywania alkoholu w trakcie terapii furazydyną.

Produkt leczniczy Furagina APTEO MED zawiera sacharozę. Nie należy go stosować u pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi
zaburzeniami, związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-
izomaltazy.

Opakowanie: 30 tabletek

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr 23856 wydane przez Prezesa URPL,WMiPB

Podmiot odpowiedzialny:
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 65
02-255 Warszawa

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące
działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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