
ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу

ФУРАСОЛ
(FURASOL)

Склад:
діюча речовина: фурагін розчинний;
1 пакетик містить фурагіну розчинного 0,1 г;
допоміжна речовина: натрію хлорид.

Лікарська форма. Обполіскувач, порошок.
Основні фізико-хімічні властивості: крупний порошок оранжувато-коричневого кольору.

Фармакотерапевтична група. 
Препарати, що застосовуються у разі захворювань горла. Антисептики.
Код АТХ R02 A A20.

Фармакологічні властивості.
Фармакодинаміка.
Фурагін розчинний має широкий спектр антибактеріальної дії проти грампозитивних і грамнегативних мікроорганізмів, включаючи штами патогенних стафілококів та інших 
мікроорганізмів, резистентних до антибіотиків та інших хіміотерапевтичних засобів. Антибактеріальна дія фурагіну розчинного заснована на пригніченні ферментних систем 
різних бактерій. Порівнянно з антибіотиками і сульфаніламідами резистентність до фурагіну розчинного розвивається повільно і незначною мірою. Нітрофурани поліпшують 
лейкопоез і фагоцитарну активність лейкоцитів. При застосуванні на слизові оболонки препарат не спричиняє подразливої дії і больових відчуттів.
Фармакокінетика.
Не вивчалась.

Клінічні характеристики.
Показання.
Місцеве лікування інфекційного бактеріального запалення ротової порожнини і горла.

Протипоказання.
Підвищена чутливість (алергія) до фурагіну розчинного і препаратів нітрофуранового ряду.
Алергічний дерматит. 

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.
У поєднанні з антибіотиками проявляє виражений синергізм.
При вживанні алкоголю під час лікування Фурасолом зростає імовірність розвитку шкірних алергічних реакцій.

Особливості застосування.
Розчин застосовувати одразу після приготування.
При застосуванні розчину можливе забарвлення шкіри/слизової оболонки у жовтий колір.

Застосування у період вагітності або годування груддю.
Не застосовувати.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.
Не впливає.

Спосіб застосування та дози.
Розчин готувати безпосередньо перед застосуванням. Вміст пакетика розчиняти у склянці гарячої води. Теплий розчин застосовувати для полоскання 3-4 рази на добу. Розчин 
не зберігати.
Термін лікування – до 3 днів.

Діти.
Застосування препарату протипоказано дітям віком до 4 років.

Передозування.
Препарат малотоксичний. Випадки передозування не спостерігались.

Побічні реакції.
Зазвичай Фурасол переноситься добре. В окремих випадках при індивідуальній чутливості до компонентів препарату можливі алергічні реакції (висип, свербіж). 

Термін придатності. 5 років. 

Умови зберігання. 
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. 
Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка. 
По 1 г препарату у пакетику з ламінату; по 15 пакетиків у пачці.

Категорія відпуску. За рецептом.

Виробник
АТ «Олайнфарм»/JSC «Olainfarm».

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.
Вул. Рупніцу, 5, Олайне, LV-2114, Латвія/5 Rupnicu street, Olaine, LV-2114, Latvia. 


