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Furaginum US Pharmacia x30 tabletek
 

Cena: 17,30 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

USP Zdrowie

Postać tabletki

Substancja
czynna

furagina

Typ produktu produkt leczniczy

Wiek dorośli, dzieci, od 15 roku życia

Opis produktu
 

UROintima FuragiActive to lek, którego składnikiem aktywnym jest furagina (furazydyna), pochodna nitrofuranu – znana od lat i
przebadana substancja. Leki z tej grupy działają bakteriostatycznie na szerokie spektrum drobnoustrojów, obejmujące część bakterii
Gram-dodatnich i wiele szczepów bakterii Gram-ujemnych. To właśnie dlatego UROintima FuragiActive wskazana jest do stosowania
przy zakażeniach układu moczowego.

Mechanizm działania

UROintima FuragiActive zawiera substancję czynną furaginę, która działa bakteriostatycznie na szerokie spektrum drobnoustrojów,
obejmujące część bakterii Gram-dodatnich (Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Staphylococcus faecalis) i wiele
gatunków Gram-ujemnych (Enterobacteriaceae: Salmonella, Shigella, Proteus, Klebsiella, Escherichia, Enterobacter).

Najsilniejsze działanie furagina wykazuje w środowisku kwaśnym (pH 5,5), środowisko zasadowe osłabia jej działanie. Silne działanie
bakteriostatyczne furaginy jest związane z obecnością aromatycznego podstawnika z grupą nitrową.

Składnik aktywny leku cechuje rzadka oporność.

W komórce bakteryjnej pochodne furaginy przekształcane w formy aktywne, które następnie reagują z bakteryjnymi białkami
rybosomalnymi i białkami uczestniczącymi w procesach oddychania komórkowego. W ten sposób dochodzi do zaburzenia syntezy
białek i oddychania komórkowego bakterii. Ten złożony i wielotorowy mechanizm zaburzania procesów życiowych w komórce
bakteryjnej sprawia, że od czasu wprowadzenia do terapii tej grupy leków w 1953 roku, nie powstał istotny klinicznie problem rozwijania
się na nie oporności. Prawdopodobnie wielokrotne i jednoczesne mutacje, mogące prowadzić do nabycia oporności na pochodne
nitrofuranu, są letalne dla większości drobnoustrojów. Nie obserwuje się występowania krzyżowej oporności na pochodne nitrofuranu z
antybiotykami i sulfonamidami.
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Skuteczność potwierdzona w badaniach

Działanie bakteriostatyczne furaginy na szerokie spektrum bakterii wywołujących zakażenia dolnych dróg moczowych została
potwierdzona w badaniach.

Wskazania

Leczenie ostrych oraz nawracających niepowikłanych zakażeń dolnych dróg moczowych.

Dawkowanie i stosowanie

Dorośli i młodzież powyżej 15 lat: Pierwszy dzień leczenia: 100 mg (2 tabletki) 4 razy na dobę; następne dni: 100 mg (2 tabletki) 3 razy na
dobę.

Leku UROintima FuragiActive nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 15 lat.

Lek należy przyjmować doustnie podczas posiłków zawierających białko, które powoduje zwiększenie dostępności biologicznej
pochodnych nitrofuranu. Lek stosuje się przez 7-8 dni. W razie konieczności kurację można powtórzyć po 10-15 dniach.

Skład

1 tabletka zawiera 50 mg furaginy (furaginum).
Substancje pomocnicze o znanym działaniu: laktoza jednowodna (18,8 mg) i sacharoza (10 mg).

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

https://www.apte.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

