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neoFuragina 50 mg x 30 tabl.
 

Cena: 12,34 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,05 g

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent TEVA PHARM. POLSKA SP. Z O. O.

Substancja
czynna

Furaginum

Opis produktu
 

NEOFURAGINA to lek, który zawiera furaginum - substancję czynną odpowiadającą za efektywne niwelowanie objawów zakażeń dróg
moczowych. Przynosi ulgę m.in. przy pieczeniu i bólu podczas oddawania moczu.

Skład:
Substancją czynną leku jest furagina (Furaginum). Jedna tabletka zawiera 50 mg furaginy.

Pozostałe składniki:
laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, sacharoza, polisorbat 80, kwas stearynowy.

Działanie:
Lek działa na bazie furaginum, która jest pochodną nitrofuranu. To chemioterapeutyk czynny wobec Gram-dodatnich i Gram-ujemnych
bakterii powodujących zakażenia dróg moczowych. Charakteryzuje się silnymi właściwościami bakteriostatycznymu, obejmującymi
m.in. na Staphylooccus aureus, S. faecalis, S. epidermidis, Salmonella spp., Shigella spp., Klebsiella spp., Proteus spp.,Escherichia spp.,
Enterobacter spp. Posiada również właściwości przeciwpierwotniakowe i niewielkie przeciwgrzybicze. Łagodzi dolegliwości związane z
zakażeniami układu moczowego, np. dokuczliwe pieczenie i parcie na mocz.

Przeciwwskazania:

uczulenie na składniki leku
niewydolność nerek (skąpomocz, bezmocz)
polineuropatia (np. cukrzycowa)
deficyt G-6-PD (z uwagi na prawdopodobieństwo pojawienia się anemii megaloblastycznej albo hemolitycznej)
I trymestr ciąży i okres laktacji.

Wskazania:
Stosować w ramach miejscowej pielęgnacji cery trądzikowej i tłustej.

Dawkowanie:
Stosować doustnie. W przypadku osób dorosłych w pierwszym dniu leczenia stosować 100 mg x 4/24h, później 100 mg x 3/24h.
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Dzieciom i młodzieży w wieku 2-14 rż.podawać 5-7 mg/kg mc./24h w 2-3 dawkach podzielonych.Czas leczenia przeważnie wynosi 7-8
dni.

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.
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