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Furagina FORTE APTEO MED 100 mg, 30 tabletek
 

cena: 15,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 1 dzień roboczy

Dawka 100 mg

Opakowanie 30 tabletek

Postać Tabletki

Producent Synoptis

Rejestracja lek OTC

Substancja
czynna

furaginum

Zastosowanie ukł moczowy

Opis produktu
 

Wskazania

Wskazaniem do stosowania leku Furagina Forte APTEO MED jest:

  zakażenie dolnych dróg moczowych.

Substancja czynna: furaginum

Skład

1 tabletka zawiera:

100 mg furazydyny

Pozostałe składniki to: skrobia kukurydziana, sacharoza, krzemionka koloidalna bezwodna, kwas stearynowy

Dawkowanie:

Dorośli:

Pierwszy dzień leczenia: 100 mg (1 tabletka) 4 razy na dobę; następne dni: 100 mg 3 razy na dobę.Lek Furagina APTEO MED należy
przyjmować doustnie podczas posiłków zawierających białko, które powoduje zwiększenie wchłaniania leku. Lek stosuje się przez 7-8
dni. Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7-8 dniach, należy zwrócić się do lekarza.
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 Stosowanie u dzieci i młodzieży:

Leku Furagina Forte APTEO MED nie należy stosować u dzieci i młodzieży.

Przeciwwskazania:

Kiedy nie stosować leku Furagina Forte APTEO MED:

  Jeśli pacjent ma uczulenie na furazydynę, inne pochodne nitrofuranu lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

  W I trymestrze ciąży.

  W okresie donoszonej ciąży (od 38 tygodnia) i porodu, ze względu na ryzyko niedokrwistości hemolitycznej (niedokrwistości związanej
z rozpadem krwinek czerwonych) u noworodka.

  U dzieci i młodzieży.

  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 występuje rozpoznana polineuropatia (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).

Zawartość
Opakowanie leku zawiera 30 tabletek.

Sposób przechowywania

15°C - 25°C

 

Parametry

Wybierz moc 100 mg (0,00 PLN)
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