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UROintima FuragiActive, 50 mg tabletki, 30 szt
 

Cena: 19,49 zł

Opis słownikowy

Postać tabletki

Producent Us Pharmacia

Rejestracja Lek bez recepty

Opis produktu
 

Opis UROintima FuragiActive, 50 mg tabletki, 30 szt

Opis

Preparat do stosowania przy leczeniu ostrych oraz nawracających niepowikłanych zakażeń dolnych dróg moczowych.

Skład

Substancją czynną leku jest furagina.
1 tabletka zawiera 50 mg furaginy.

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

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 15 lat

Pierwszy dzień leczenia: 2 tabletki 4 razy na dobę;
następne dni: 2 tabletki 3 razy na dobę.

Lek Furaginum US Pharmacia należy przyjmować doustnie podczas posiłków zawierających białko, które powoduje zwiększenie
wchłaniania leku.

Lek stosuje się przez 7-8 dni. Jeśli po tym czasie objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy zwrócić się do lekarza.

W razie konieczności kurację można powtórzyć po 10-15 dniach.

Działanie

Lek Furaginum US Pharmacia zawiera furaginę, jako substancję czynną. Furagina jest pochodną nitrofuranu, która hamuje rozwój
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bakterii, zarówno Gram-dodatnich, jak i Gram-ujemnych, wywołujących zakażenia dróg moczowych.

Wskazania

Wskazaniem do stosowania leku UROintima FuragiActive jest leczenie ostrych oraz nawracających niepowikłanych zakażeń dolnych
dróg moczowych.

Przeciwwskazania

Nie stosować leku Furaginum US Pharmacia:

Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na furaginę, inne pochodne nitrofuranu lub którykolwiek z pozostałych sMadmków
teku Furaginum US Pharmacia.
Jeśli u pacjenta występuje niewydolność nerek, a w badaniach laboratoryjnych stwierdzono klirens kreatyniny poniżej 60 ml/min
lub podwyższony poziom kreatyniny w surowicy.
Jeśli u pacjenta rozpoznano polineuropatię (zaburzenie układu nerwowego), np. w przebiegu cukrzycy.
Jeśli u pacjenta występuje niedobór dehydrogenazy glukozo--6-fosforanowej (enzymu biorącego udział w przemianach
zachodzących w krwinkach czerwonych).

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występujące często (u 1 do 10 na 100 pacjentów): nudności, nadmierne oddawanie gazów; bóle głowy.

Działania niepożądane występujące nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów: sinica, niedokrwistość megaloblastyczna (niedokrwistość z
niedoboru witaminy B12 lub kwasu foliowego) lub niedokrwistość hemolityczna (spowodowana nadmiernym rozpadem krwinek
czerwonych); zawroty głowy, senność, zaburzenia widzenia, zaburzenia nerwów obwodowych (także o ostrym lub nieodwracalnym
przebiegu, zwłaszcza u pacjentów z niewydolnością nerek, niedokrwistością, cukrzycą, zaburzeniami elektrolitowymi, niedoborem
witaminy B); reakcje z nadwrażliwości dotyczące układu oddechowego; zaparcia, biegunka, objawy dyspeptyczne (np. uczucie pełności
po posiłkach, wzdęcia), bóle brzucha, wymioty zapalenie ślinianek, zapalenie trzustki, rzekomobtoniaste' zapalenie jelit; łysienie, ciężkie
reakcje skórne przebiegające ze złuszcza-mem lub powstawaniem pęcherzy (ztuszczające zapalenie skóry, rumień wielopostaciowy,
zespół Stevensa-Johnsona czyli pęcherzowy rumień wielopostaciowy); gorączka, dreszcze, złe samopoczucie, zakażenia
drobnoustrojami opornymi na furaginę; świąd, pokrzywka, reakcje anafilaktyczne (nagłe reakcje alergiczne miejscowe lub
ogóinoustrojowe), obrzęk naczynioruchowy (choroba skóry i tkanki podskórnej polegająca na powstawaniu mogących utrudniać
oddychanie obrzęków, najczęściej w okolicy twarzy, gardła, języka) wysypka; objawy polekowego zapalenia wątroby, żółtaczka cholesta-
tyczna (wywołana przeszkodą w odpływie żółci), martwica miąższu wątroby.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Każda tabletka zawiera 18,8 mg laktozy jednowodnej i 10 mg sacharozy. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancji niektórych
cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent
planuje stosować.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem

Lek Furaginum US Pharmacia należy przyjmować doustnie podczas posiłków zawierających białko, co powoduje zwiększenie
wchłaniania leku.

Ciąża i karmienie piersią

W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem.
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Wpływ na badania laboratoryjne

Podczas stosowania furaginy wyniki oznaczeń glukozy w moczu z użyciem roztworów Benedicta i Fehlinga mogą być fałszywie
dodatnie. Wyniki oznaczeń glukozy w moczu wykonywanych metodami enzymatycznymi są zwykle prawidłowe.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Nie należy tsosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 15 lat.
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