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NeoFuragina 0,05g *30tabl.
 

Cena: 13,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,05 g

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

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

Rejestracja Lek OTC

Substancja
czynna

Furaginum

Opis produktu
 

Nazwa: NeoFuragina 

Opakowanie: 30 tabletek 

Skład: 1 tabletka zawiera: substancję czynną: 50mg furaginy oraz substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana,
sacharoza, polisorbat 80, kwas stearynowy.

Sposób użycia: Dorośli - pierwszy dzień leczenia: 100 mg (2 tabletki) 4 razy na dobę; następne dni: 100 mg (2tabletki) 3 razy na dobę.
Należy przyjmować doustnie podczas posiłków zawierających białko, które powoduje zwiększenie wchłaniania furaginy. Lek stosuje się
przez 7-8 dni. Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7-8 dniach, należy zwrócić się do lekarza. W razie konieczności kurację można
powtórzyć po 10-15 dniach. U dzieci nie należy stosować u dzieci w wieku do 3 miesięcy.

Działanie: Lek neoFuragina występuje w postaci tabletek do podawania doustnego. Zawiera furaginę, jako substancję czynną. Furagina
jest pochodną nitrofuranu, która hamuje rozwój bakterii wywołujących zakażenia dróg moczowych.

Wskazania: Lek przeznaczony jest dla osób borykających się ze stanami zapalnymi dróg moczowych. Lek pomaga leczyć takie
dolegliwości jak zapalenie pęcherza, infekcje dróg moczowych, stany zapalne dróg moczowych wywołane bakteriami.

Przeciwwskazania: Jeśli pacjent ma uczulenie na furaginę, pochodne nitrofuranu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, w
pierwszych trzech miesiącach ciąży, w okresie donoszonej ciąży (od 38. tygodnia) i porodu, ze względu na ryzyko wystąpienia u
noworodka niedokrwistości hemolitycznej,u dzieci w wieku do 3 miesięcy, jeśli u pacjenta stwierdzono niewydolność nerek, jeśli u
pacjenta występuje polineuropatia, jeśli u pacjenta występuje niedobór enzymu dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.

Status: Lek OTC

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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