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ДАРЫ КАРАЖАТЫН МЕДИЦИНАДА КОЛДОНУУ БОЮНЧА 

НУСКАМА

ФУРАСОЛ

Дары каражатынын соодадагы аталышы
Фурасол

Эл аралык патенттелбеген аталышы (ЭПА)
Жок

Дарынын туру
Сырттан колдонуу учун эритмени даярдоого арналган порошок

Курамы
Бир баштыкчанын курамында
Таасир беруучу зат: фуразидин калийи (Furazidinum) 100,0 мг;
Комвкчу заттар: натрий хлориди 900,0 мг.
Бир баштыкчанын салмагы 1000,0 мг.

Суреттемесу
Кызгылт сары-курец тустегу кесек порошок.

Фармадарылык тобу
Тери ооруларын дарылоо учун препараттар. Антисептиктер жана дезинфекциялоочу дары 
каражаттары. Нитрофурандын туундулары.
АТХ Коду: D08AF

Фармакологиялык касиеттери
Фуразидин калийи - нитрофурандан алынган микробго каршы каражат. Он грам коккаларга 
(Staphylococcus spp., Streptococcus spp.), терс грам таякчаларына (Е. coli, Salmonella spp., 
Shigella spp., Klebsiella spp.) каршы натыйжалуу. Туруктуу - Pseudomonas aeruginosa, 
Enterococcus spp., Acinetobacter spp., кепчулук штаммдарга Proteus spp., Serratia spp. Таасир 



беруучу механизмы нуклеин кислотасынын ингибрид синтезделиши менен байланыштуу. 
Концентрациясына жараша бактерициддик же бактериостатикалык таасир берет.
Кепчулук бактерияларга карты, бактериостатикалык концентрация 10-20 мкг/мл тузет. 
Бактерициддик концентрация болжол менен 2 эсе жогору. Микроорганизмдердеги 
нитрофурандардын таасири менен дем алуу чынжыры жана трикарбон кислотасынын 
циклинин (Кребс цикли) активдуулугу басацдап, башка биохимиялык процесстер бегот болуп, 
алардын чел кабыгынын же цитоплазмалык мембранасынын бузулушуна алып келет. 
Нитрофурандар комплементтин титрин жана лейкоциттердин фагоцитоздук 
микроорганизмдерге жендомдуулугун жогорулатат.

Колдонууга керсетмелер
Инфекциялык жана сезгенуу ооруларын комплекстуу дарылоо учун сырттан колдонулат
- ооз кецдейуне
- кулкун-тамагына
- жугуучу жаракаттарга (тери жана былжыр челдер).

Колдонуу жолу жана дозалары
Сырттан колдонуу учун.
Эритме колдонуу алдында даярдалат. Баштыкчанын курамын стакандагы (200 мл) ысык сууда 
эритип, жылуу эритмени оозду жана ооз коцдейун чайкоо учун кунуне 2-3 жолу колдонуу 
керек.
Дары каражатынын эритмеси жаракаттарды жууш учун даты колдонулат. Хирургиялык 
дарылоодон кийин, эритме тузден-туз жаракаттын бетине андан кийин стерилденген марли 
тацгычын тацышат, же тацуучу материалга, андан кийин жаракатка суйкелет. Кунуне 2-3 
жолу жаракаттын бетине суйкецуз.

Кыйыр таасирлери
- теринин аллергиялык реакциясы

Карты керсетмелер
- калий фуразидинге же нитрофуран каражаттарына жогорку сезгичтик
- аллергиялык дерматит
- кош бойлуулук жана лактация мезгили
- 4 жашка чейинки балдар

Дарылык оз ара таасири
Антибиотиктер менен айкалышып, ал синергияны (биргелешкен таасир) керсетет.
Дарылоо учурунда спирт ичимдиктерин ичкенде, теринин аллергиялык реакцияларынын 
пайда болуу ыктымалдыгы жогорулайт.

Озгечо керсетмелер
Сактык чаралары
Айрым учурларда аллергиялык реакциялардын енугушу мумкун. Мындай учурда препаратты 
колдонууну токтотуп, дарыгерге кайрылуу керек.
Эритме колдонуунун алдында дароо даярдалат.



Даярдалган эритмени сактабацыз.

Педиатрияда колдонуу
4 жашка чейинки балдар учун оозду жана тамакты чайкоо учун колдонбоцуз, анткени бала 
оозду жана тамакты кантип чайкоону билбейт.

Унаа каражаттарын же кооптуу механизмдерди баилкарууга тийгизген таасири
Дары каражаты унаа каражатын же кооптуу механизмдерди башкаруу жондемуне таасир 
бербейт.

Ашыкча доза
Аныкталган эмес.

Этияттык чаралары
Эритме терини сары туске боёйт.

Сактоо мооноту
5 жыл.
Жарактуулук меенету буткенден кийин колдонууга болбойт.

Сактоо шарттары
25°С дан жогору эмес аба табында, кургак жерде сактоо керек.
Балдар жетпеген жерде сактоо керек.

Чыгаруу формасы жана тацгагы
Ламинат баштыкчасында 1000,0 мг порошок.
5 же 15 ламинат баштыкчалары менен бирге картон кутуда колдонуу боюнча нускамасы бар.

Дарыканадан беруу шарты
Рецепт боюнча.

Ондуруучу жана каттоо кубелугунун ээси
«Олайнфарм» АК.
Дареги: Рупницу кеч. 5, Олайне, LV-2114, Латвия.


