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Furagina APTEO MED tabl. 0,05 g 30 tabl.
 

Cena: 10,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,05 g

Opakowanie 30 tabl.

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja LEK BEZ RECEPTY

Substancja
czynna

Furazidinum

Opis produktu
 

O produkcie
Furagina Apteo Med 50 mg 30 tabletek

Czynną substancją zastosowano w produkcie leczniczym Furagina Apteo Med 50mg jest furazydyna. Ze względu na swoje właściwości
furazydyna wskazana jest do stosowania w bakteryjnych zakażeniach dolnych dróg moczowych.

Działanie produktu:

Furazydyna to pochodna nitrofuranu, wykorzystana została ona w produkcie leczniczym Furagina Apteo Med 50mg. Działa ona
hamująco na rozwój bakterii, które odpowiedzialne są wywoływanie zakażeń dróg moczowych.

Wskazania do stosowania:

Produkt leczniczy Furagina Apteo Med 50mg wskazany do stosowania w zakażeniach dolnych dróg moczowych.

Składniki:

Substancja czynna leku: furazydyna. Jedna tabletka zawiera 50mg furazydyny. Substancje pomocnicze: skrobia kukurydziana,
sacharoza, krzemionka koloidalna bezwodna kwas stearynowy.

Zalecana dawka:

Przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub wskazówkami na ulotce. U osób dorosłych zaleca się stosować po dwie tabletki (100mg)
4 razy na dobę w pierwszym dniu leczenia.

W kolejnych dniach należy zmniejszyć dobową dawkę, stosują po dwie tabletki (100mg) 3 razy na dobę. Lek przyjmować z posiłkiem,
który zawiera białko, bowiem zwiększa ono wchłanianie leku.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekalawenda.pl


 
APTEKA LAWENDA APSPEC RYBOWSCY SJ

Ul. Rzemieślnicza 35 Hala A-bis lok A.33, Rzgów
+48 533 352 633

 
Gdy po 7-8 dniach stosowania preparatu objawy nie ustępują bądź nasilają się, należy udać się do lekarza.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku lub na inne pochodne nitrofuranu.
Nie stosować w pierwszym trymestrze ciąży, a także w okresie ciąży donoszonej (od 38 tygodnia) oraz w okresie porodu.
Nie stosować u dzieci i młodzieży. Nie stosować w przypadku niewydolności nerek (gdy w badaniach laboratoryjnych został stwierdzony
klirens kreatyniny poniżej 60ml/min lub podwyższony poziom kreatyniny w surowicy).
Nie stosować przy rozpoznanej polineuropatii np. w przebiegu cukrzycy.
Nie stosować w przypadku niedoboru dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.
Ważne uwagi oraz informacje:

Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej. W trakcie przyjmowania leku zaleca się unikać
spożywania alkoholu.

Lek zawiera sacharozę, co należy wziąć pod uwagę u osób z nietolerancją niektórych cukrów. Zaleca się wówczas skonsultować z
lekarzem.

Opakowanie: 30 tabletek

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. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności
podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i
niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent:
APTEO
ul. Krakowiaków 65
02-255 Warszawa
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