
 
APTEKA GŁÓWNA

GARWOLIŃSKA 16, WARSZAWA
669304080

 

 

NeoFuragina 0,05 g 30 tabletek
 

Cena: 15,23 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,05 g

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O.
O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Furaginum

Opis produktu
 

 

RODZAJ REJESTRACJI: lek

 

PRODUCENT:  TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP Z OO 

 

 

ILO??:  30 tabl 

 

 Lek neoFuragina wyst?puje w postaci tabletek do podawania doustnego. Zawiera furagin?, jako substancj? czynn?. Furagina jest pochodn? nitrofuranu, która hamuje rozwój
bakterii wywo?uj?cych zaka?enia dróg moczowych. 

 

DZIA?ANIE:  Lek  zawiera furagin?, jako substancj? czynn?. Furagina jest pochodn? nitrofuranu, która hamuje rozwój bakterii wywo?uj?cych zaka?enia dróg moczowych. 
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APTEKA GŁÓWNA

GARWOLIŃSKA 16, WARSZAWA
669304080

 

WSKAZANIA:  Zaka?enie dolnych dróg moczowych. 

 

DAWKOWANIE:  2 tabletki 50 mg:

 

4 razy dziennie pierwszego dnia

3 razy dziennie przez reszt? dni

 

 SK?AD:

 

 1 tabletka zawiera 50 mg furaginy (Furaginum). Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: laktoza 18,80 mg, sacharoza 10,00 mg.

 

 OSTRZE?ENIA: 

 

Je?li pacjenta dotycz? opisane ni?ej okoliczno?ci, stosowanie leku neoFuragina nale?y omówi? z lekarzem. - Je?li u pacjenta wyst?pi? objawy ze strony uk?adu nerwowego
(mrowienie, dr?twienie, uczucie przebiegaj?cych pr?dów). Mog? to by? objawy uszkodzenia nerwów obwodowych (polineuropatia obwodowa), które w ci??kich przypadkach
mog? by? nieodwracalne i zagra?a? ?yciu pacjenta. Lek nale?y natychmiast odstawi? i zwróci? si? do lekarza. - Je?li pacjent ma cukrzyc?, zaburzenia czynno?ci nerek,
w?troby, zaburzenia uk?adu nerwowego, niedokrwisto??, zaburzenia elektrolitowe (zmiany w st??eniu jonów we krwi), niedobór witamin z grupy B lub chorob? p?uc, nale?y
zachowa? szczególn? ostro?no?? podczas stosowania leku, gdy? jest zwi?kszone ryzyko wyst?pienia polineuropatii obwodowej. - Je?li u pacjenta wyst?pi? takie objawy, jak
gor?czka, dreszcze, kaszel, bóle w klatce piersiowej, duszno??, lek nale?y natychmiast odstawi? i zwróci? si? do lekarza. Mog? to by? reakcje p?ucne, wyst?puj?ce niekiedy
podczas leczenia pochodnymi nitrofuranu (patrz równie? punkt 4). - Je?li pacjent stosuje lek d?ugotrwale ? mo?e by? konieczne badanie krwi oraz czynno?ci nerek i w?troby.
- Nale?y unika? picia alkoholu podczas leczenia furagin?

 

 

 

Przed u?yciem zapoznaj si? z tre?ci? ulotki do??czonej do opakowania b?d? skonsultuj si? z lekarzem lub farmaceut?, gdy? ka?dy preparat niew?a?ciwie stosowany zagra?a
Twojemu ?yciu lub zdrowiu.
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