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GROPRINOSIN FORTE 1000 mg 30 tabletek poprawa
odporności
 

Cena: 34,80 PLN

Opis słownikowy

Dawka 1 g

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent GEDEON RICHTER POLSKA SP.Z O.O.

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Inosinum pranobexum

Opis produktu
 

WskazaniaGROPRINOSIN FORTE 1000 mg 30 tabletekWspomagająco 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 użyciaDawka ustalana jest na podstawie masy ciała pacjenta oraz zależy od stopnia
nasilenia choroby. Dawka dobowa powinna być podzielona na równe dawki pojedyncze podawane kilka razy na dobę. Czas trwania
leczenia wynosi zwykle od 5 do 14 dni. Po ustąpieniu objawów podawanie produktu leczniczego należy kontynuować jeszcze przez 1 do
2 dni.Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku 50 mg/kg masy ciała na dobę, tj. 3 do 4 tabletek (zwykle 1 g, tj. 1 tabletka, podawane 3 do
4 razy na dobę). Dawka maksymalna wynosi 4 g na dobę.Dzieci w wieku powyżej 1 roku 50 mg/kg masy ciała na dobę, podawane w kilku
dawkach podzielonych. Dla dzieci, które nie potrafią połykać tabletek, zaleca się podawanie produktu leczniczego Groprinosin Forte w
postaci syropu.Sposób podawania: Podanie doustne. Aby ułatwić przyjęcie produktu leczniczego, tabletki mogą być rozkruszone i
rozpuszczone w niewielkiej ilości płynu.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.SkładJedna tabletka zawiera 1000 mg inozyny pranobeksu: kompleksu zawierającego
inozynę oraz 4acetamidobenzoesan 2-hydroksypropylodimetyloamoniowy w stosunku molarnym 1:3.Postać farmaceutyczna: Tabletka.
Owalne, barwy białej do kremowej, obustronnie wypukłe tabletki o długości 20 mm a szerokości 10 mm, z linią podziału po jednej stronie
oraz z wytłoczoną literą F po drugiej stronie tabletki. Tabletkę można podzielić na równe dawki.
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