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GROPRINOSIN 50 mg/ml syrop o smaku malinowym 150 ml
 

Cena: 13,99 PLN

Opis słownikowy

Producent GEDEON RICHTER POLSKA SP.Z O.O.

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

WskazaniaGROPRINOSIN 50 mg/ml syrop o smaku malinowym 150 mlWspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku
nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. W leczeniu opryszczki warg i skóry twarzy wywołanych przez wirus opryszczki
pospolitej (Herpes simplex).DziałanieWykazuje działanie immunostymulujące i przeciwwirusowe, które wynika z wyraźnego pobudzenia
odpowiedzi odpornościowej gospodarza in vivo pod wpływem działania leku. W badaniach in vitro inozyny pranobeks wykazuje działanie
hamujące replikację wirusa opryszczki typu I (HSV-1).Sposób użyciaLek należy stosować doustnie.Leczenie trwa zazwyczaj od 5 do 14
dni. Po ustąpieniu objawów stosowanie leku zazwyczaj kontynuuje się jeszcze przez 1 do 2 dni.Jeśli po upływie 5 do 14 dni nie nastąpiła
poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat): Zalecana
dawka dobowa wynosi 50 mg/kg masy ciała na dobę (1 ml syropu na 1 kg masy ciała na dobę), zwykle 3 g (czyli 60 ml syropu) na dobę,
podawane w 3 lub 4 dawkach podzielonych. Dawka maksymalna wynosi 4 g inozyny pranobeks na dobę (czyli 80 ml syropu/dobę).Dzieci
w wieku powyżej 1 roku: Zazwyczaj zalecana dawka wynosi 50 mg/kg masy ciała/dobę (1 ml syropu na 1 kg masy ciała na dobę) w 3 lub
4 równych podzielonych dawkach podawanych w ciągu doby.Poniższa tabela przedstawia dawkowanie w zależności od masy ciała
pacjenta. Masa cia?a dziecka Dawkowanie/ na dob?

10-14 kg 3 x 5 ml syropu*

15-20 kg 3 x 5 do 7,5 ml syropu*

21-30 kg 3 x 7,5 do 10 ml syropu*

31-40 kg 3 x 10 do 15 ml syropu*

41-50 kg 3 x 15 do 17,5 ml syropu*

*W celu odmierzenia zalecanej obj?to?ci, nale?y stosowa? do??czon? do opakowania miark? o pojemno?ci 20 ml, z podzia?k? co 2,5
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WażnePrzeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Inozyny pranobeksu nie
należy stosować u pacjentów, u których występuje aktualnie napad dny moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego
we krwi.Skład1 ml syropu zawiera 50,0 mg inozyny pranobeks (Inosinum pranobexum): kompleksu zawierającego inozynę oraz
4-acetamidobenzoesan 2-hydroksypropylodimetyloamoniowy w stosunku molarnym 1:3. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 1
ml syropu zawiera: 650 mg sacharoza, 1,8 mg metylu parahydroksybenzoesan, 0,2 mg propylu parahydroksybenzoesan, 50 mg glicerol,
0,048 mg sód, 20 mg etanol (96%), aromat malinowy L-144739 (zawiera cukier 0,06 mg i etanol 0,67-0,7 mg).Postać farmaceutyczna:
Przejrzysty, bezbarwny lub różowawy syrop o smaku i zapachu malinowym.Opakowanie: 150 ml syropuProducentGedeon Richter
Polska Spółka z o.o. ul. ks. J. Poniatowskiego 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
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