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DaFurag max Tabletki 15 sztuk
 

Cena: 9,97 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 15 tabl.

Postać tabl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Opis
DaFurag max to produkt leczniczy stosowany w zakażeniach dolnych dróg moczowych.

Wskazania
Lek Dafurag max stosuje się w zakażeniu dolnych dróg moczowych.

Działanie
Dafurag max jest lekiem przeciwbakteryjnym, zawierającym substancję czynną - furazydynę (dawniej zwaną furaginą), która jest
pochodną nitrofuranu. Furazydyna hamuje rozwój bakterii wywołujących zakażenia dróg moczowych.

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

Zwykle stosowana dawka przez dorosłych i młodzież powyżej 15 roku życia:
Pierwszy dzień leczenia: 1 tabletka 4 razy na dobę.
Następne dni leczenia: 1 tabletka 3 razy na dobę.

Lek przyjmować doustnie, najlepiej podczas posiłków zawierających białko.
Lek stosuje się przez 7-8 dni.
Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7-8 dniach, należy zwrócić się do lekarza.

Skład
Substancją czynną leku jest furazydyna (Furazidinum), dawniej zwana furaginą.

1 tabletka zawiera 100 mg furaginy.
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Substancje pomocnicze: mannitol, laktoza jednowodna, talk, krzemionka koloidalna bezwodna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A),
stearynian magnezu.

Przeciwwskazania

jeśli pacjent ma uczulenie na furaginę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku lub na pochodne nitrofuranu,
jeśli pacjent ma ciężką niewydolność nerek (skąpomocz, bezmocz),
jeśli pacjent ma rozpoznaną polineuropatię. np. cukrzycową (uszkodzenie nerwów spowodowane podwyższonym stężeniem
cukru we krwi),
jeśli pacjent ma niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej - lek może spowodować rozpad czerwonych krwinek
(hemolizę), co z kolei może być przyczyną rozwoju niedokrwistości hemolitycznej (anemia spowodowana nadmiernym
rozpadem krwinek czerwonych).

Działania niepożądane

nudności, nadmierne oddawanie gazów,
bóle głowy.
objawy polekowego zapalenia wątroby,
zawroty głowy, senność,
zaburzenia widzenia,
uszkodzenie nerwów obwodowych,
wymioty,
zaparcia, biegunka, objawy niestrawności, bóle brzucha,
zapalenie ślinianek,
zapalenie trzustki,
łysienie,
zakażenia drobnoustrojami opornymi na furazydynę,
gorączka, dreszcze, złe samopoczucie,
sine zabarwienie skóry o odcieniu czekoladowobrunatnym,
niedokrwistość megaloblastyczna (powstała w wyniku niedoboru witaminy B12 lub kwasu foliowego) lub niedokrwistość
hemolityczna (spowodowana szybkim rozpadem krwinek czerwonych) – może wystąpić u osób z niedoborem dehydrogenazy
glukozo-6-fosforanowej.

Interakcje
Dafurag max może wchodzić w interakcje z następującymi lekami:

pochodne chinolonu (np. kwas nalidyksowy – antybiotyk) – furazydyna może hamować ich działanie przeciwbakteryjne,
probenecyd i sulfinpirazon (leki stosowane w leczeniu dny moczanowej) – mogą osłabić działanie furazydyny oraz zwiększyć jej
toksyczność,
antybiotyki z grupy aminoglikozydów i tetracyklin – podawane razem z furazydyną nasilają jej działanie przeciwbakteryjne,
chloramfenikol i rystomycyna (antybiotyki) – zwiększają toksyczne działanie furazydyny,
leki zobojętniające sok żołądkowy, które zawierają trójkrzemian magnezu, ponieważ zmniejszają wchłanianie furazydyny, co
osłabia jej działanie przeciwbakteryjne,
witaminy z grupy B – zwiększają wchłanianie pochodnych nitrofuranu.

Przechowywanie

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Ostrzeżenia

Jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek, wątroby, zaburzenia układu nerwowego, niedokrwistość, zaburzenia elektrolitowe,
niedobór witamin z grupy B, niedobór kwasu foliowego lub choroby płuc to stosowanie leku należy omówić z lekarzem.
W przypadku długotrwałego stosowania leku może być konieczne badanie krwi, w celu skontrolowania liczby białych krwinek
oraz czynności nerek i wątroby.
Lek Dafurag max zawiera laktozę
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