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Urofuraginum 30 tabetek
 

Cena: 26,16 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,05 g

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 30 tabletek

Postać Tabletki

Producent/
Dystrybutor

ADAMED CONSUMER HEALTHCARE S.A.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Furaginum

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Urofuraginum 50mg marki Adamed to lek wskazany w leczeniu dolegliwości ze strony układu moczowego. Każda tabletka leku zawiera
50mg furazydyny (Furazidinum), jest to substancja czynna, której przypisuje się hamowanie rozwoju bakterii wywołujących zakażenie
dolnych dróg moczowych. Leczenie Urofuraginum przebiega według schematu: pierwsza doba zakażenia 2 tabletki Urofuraginum 4 x
dziennie, kolejne dni 2 tabletki 3 x dziennie. Maksymalny czas leczenia to 7-8 dni, jeśli po tym czasie objawy zakażenia dróg moczowych
(pieczenie, dolegliwości bólowe w czasie oddawania moczu, uczucie nieopróżnianego pęcherza) nie ustępują należy bezzwłocznie udać
się do lekarza. Lek Urofuraginum wydawany jest bez recepty i dostępny jest w każdej aptece stacjonarnej oraz w aptekach
internetowych w sprzedaży online. Lek działa szybko i skutecznie, leczenie wskazane jest dla osób dorosłych, a zastosowanie u dzieci
wymaga konsultacji z lekarzem. Lek Urofuraginum może być stosowany przez kobiety w ciąży za wyjątkiem kobiet w pierwszym
trymestrze ciąży oraz od 38. tygodnia ciąży aż do porodu. Skład Substancja czynna: furagina (Furaginum), 1 tabletka zawiera 50 mg
furaginy. Ponadto lek zawiera: skrobię kukurydzianą, sacharozę, krzemionkę koloidalną bezwodną, kwas stearynowy. Działanie Preparat
zaliczany jest do grupy leków dostępnych bez recepty. Zawiera furaginę – substancję, która odpowiada za zatrzymywanie rozwoju
chorobotwórczych bakterii (jego działanie obejmuje część bakterii Gram-dodatnich i wiele szczepów Gram-ujemnych) powodujących
infekcje dróg moczowych. Już w ciągu kilku godzin od zastosowania preparat łagodzi dolegliwości bólowe i pieczenie, objawy zakażenia
pęcherza moczowego pojawiające się w czasie mikcji. Furagina szybko się wchłania i osiąga maksymalne stężenie we krwi w ciągu 30
minut od przyjęcia.  Przeciwwskazania •nadwrażliwość na składniki preparatu •ciąża •deficyt dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej
•polineuropatia •niewydolność nerek •nie stosować u dzieci i młodzieży Wskazania Stosować preparat w celu wspomagania
funkcjonowania układu moczowego  
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