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ELOPRINE 500 mg 30 tabletek
 

Cena: 19,95 PLN

Opis słownikowy

Producent POLFARMEX

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Opis 

Lek Eloprine zawiera jako substancję czynną inozyny ortnobeks, który wykazuje działanie przeciwwirusowe i pobudzające czynność
układu odpornościowego.

 

Skład

Substancją czynną leku jest inozyny pranobeks (kompleks zawierający inozynę soli kwasu 4-acetamidobenzoesowego z
N,N-2-dimetyloamino-2-propanolem w stosunku molowym 1:3).Jedna tabletka zawiera 500 mg inozyny pranobeksu.

Pozostałe składniki to: mannitol, skrobia ziemniaczana, powidon K-25, magnezu stearynian.

 

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tabletkę należy popić odpowiednią ilością płynu. W razie trudności z połknięciem całej tabletki, w celu ułatwienia przyjęcia leku, tabletki
można rozkruszyć i rozpuścić w niewielkiej ilości płynu.

Dawka ustalana jest na podstawie masy ciała pacjenta oraz zależy od stopnia nasilenia choroby. Dawkę dobową należy podzielić na
równe dawki pojedyncze, podawane kilka razy na dobę.
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Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat): Zalecana dawka to 50 mg na kg masy ciała na dobę.Zazwyaaj dawka dobowa
wynosi 6 tabletek (3 g) w ciągu doby (czyli 2 tabletki 3 razy na dobę). Maksymalna dawka dobowa to 8 tabletek (4 g) w ciągu doby (czyli
2 tabletki 4 razy na dobę),

Dzieci w wieku powyżej 1 roku: Zalecana dawka to 50 mg na kg masy ciała na dobę, podawana w kilku równych dawkach podzielonych.

Czas trwania leczenia Leczenie trwa zazwyczaj od 5 do 14 dni. Po ustąpieniu objawów podawaniełeku zazwyczaj kontynuuje się jeszcze
przez 1 do 2 dni.

Jeśli po upływie od 5 do 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

 

Wskazania

Wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających zakażeń górnych dróg oddechowych.

 

Ważne

Przeciwwskazania

Nie stosować leku Eloprine:

jeśli pacjent ma uczulenie na inozyny pranobeks lub którykoIwiek z pozostałych składników tego leku

jeśli pacjent ma aktualnie napad dny moczanowej (silny ból stawu z obrzękiem i zaczerwieniem skóry lub też w obrębie dużych stawów
dochodzi do wystąpienia i wysięku) lub badania wykazały zwiększone stęienie kwasu moczowego we krwii

 

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Inne możliwe działania niepożądane leku Eloprine wymieniono poniżej.

Często (występuje  u 1 do 10 osób na 100): przemijające zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi; podwyższenie aktywności
enzymów wątrobowych lub stężenia azotu mocznikowego we krwi; nudności z wymiotami lub bez; bóle w nadbrzuszu; świąd skóry;
wysypka skórna; bóle głowy; zawroty głowy; zmęczenie lub złe samopoczucie; bóle stawów.

Niezbyt często (występujju 1 do 10 osób na 1 000): biegunka; zaparcia; nerwowość; senność lub trudności w zasypianiu (bezsenność);
zwiększona objętość moczu (wielo mocz).

 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jedna tabletka leku Eloprine zawiera 80 mg mannitolu, który może mieć lekkie działanie przeczyszczające.

 

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent
planuje stosować.
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Ciąża i karmienie piersią

W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem.

 

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Nie należy stosować leku u dzieci w pierwszym roku życia.
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