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Cadastro realizado com sucesso! Uso na gravidez de Furacin Categoria de risco C: Subscribe to this RSS feed. Bisnaga
com 30 g. Pergunte diretamente a um especialista. Leia o aviso completo antes de ler este texto. The new Bankruptcy
Law be announced soon. Obrigado pelo interesse em nossos produtos. Staphylococcus aureus, Streptococcus spp. Em
medicina, ferimento ou traumatismo. Jerez de la Frontera.REFERENCIA, NOME GENERICO, LABORATORIO,
APRESENTACAO, CLASSE TERAPEUTICA, PMC R$. Compre com menor preco Furacin Nitrofural Neoquimica
2mg/g Pomada Bl Al de 30g, Pele e Mucosas, Total de Medicamentos: 1. Todas as informacoes contidas neste site tem a
intencao de informar e. Sep 15, - FURACIN - Bula FURACIN com posologia, indicacoes, efeitos colaterais, interacoes e
outras informacoes. Bulas de Medicamentos - Bulario de Remedios Comerciais - MedicinaNET. Referencia, Principio
Ativo, Similar Equivalente, Laboratorio, Concentracao Forma Farmaceutica. Furacin nitrofural Cleanbac PRATI
DONADUZZI, POMADA DERMATO. 2MG/G. Furacin nitrofural Riocim RIOQUIMICA, POMADA DERMATO.
2MG/G. Furacin nitrofural Riocim RIOQUIMICA, SOL. TOPICA 2MG/ML. Bula de Furacin com indicacao (para
que serve), posologia e outras informacoes de Furacin. Jan 19, - Nitrofurazona e um medicamento vendido com o nome
Furacin que e um antibacteriano de aplicar diretamente na pele. Furacin pode ser usado em pomada com 30 g ou em
solucao em frascos com 30 ml e e usado para tratar furunculos, apos remocao de espinhas ou pelos encravados ou como.
Tudo sobre similar furacin para profissionais: Bula, PMC, PF, NCM, fabricante, principio ativo, tipo de receita,
apresentacoes e mais. Confira! Exibindo 1 resultado de genericos de furacin para voce encontrar rapidamente o
medicamento que procura. Componentes inativos: polietilenoglicol , polietilenoglicol e polietilenoglicol Bisnaga com 30
g. Cada ml de FURACIN* solucao a 0,2% contem mg de nitrofurazona em veiculo de polietilenoglicol. Componentes
inativos: polietilenoglicol , polietilenoglicol e agua purificada. Frasco com Generico do medicamento Furacin, Furacin
medicamento generico, Aqui voce encontra a lista de medicamentos genericos correspondente aos Para pesquisar o
medicamento generico sabendo o medicamento de marca ou o nome comercial ou de refencia, digite pausadamente as 3
ou 4 primeiras letras do. Posologia e modo de usar. Aplicar FURACIN diretamente na lesao ou indiretamente utilizando
uma gaze. Repetir a aplicacao 1 vez ao dia ou a cada 2 ou 3 dias, de acordo com a prescricao medica. Registro no MS.
Farmaceutico responsavel. rubeninorchids.com rubeninorchids.com Morais. CRF-RJ Nome generico.
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