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NEOSINE 250 mg/5 ml syrop 150 ml
 

Cena: 16,29 PLN

Opis słownikowy

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

WskazaniaWspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych drógoddechowych.W leczeniu
opryszczki warg i skóry twarzy wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpessimplex).Lek Neosine może być stosowany jedynie
u pacjentów, u których w przeszłości rozpoznano zakażeniewirusem opryszczki pospolitej.Jeśli po upływie 5 do 14 dni nie nastąpiła
poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się dolekarza.DziałanieNeosine jest lekiem przeciwwirusowym i zwiększającym
odporność organizmu (pobudza czynnośćukładu odpornościowego).Lek Neosine zawiera substancję czynną inozyny pranobeks, która
hamuje namnażaniechorobotwórczych dla człowieka wirusów z grupy HerpesSposób użyciaTen lek należy zawsze przyjmować
dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub wedługzaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.Lek należy stosować doustnie.Zalecana dawkaDorośli, w tym osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat):zwykle
20 ml syropu 3 lub 4 razy na dobę (1 ml syropu na kg masy ciała na dobę).Dawka maksymalna wynosi 4 g inozyny pranobeksu (czyli 80
ml syropu) na dobę.Dzieci w wieku powyżej 1 roku:1 ml syropu na kg masy ciała na dobę. Lek należy podawać 3 razy na dobę, zgodnie z
poniższą tabelą:Masa ciała dziecka Dawka (ml syropu)Stosować 3 razy na dobę10 do 14 kg 5 ml15 do 20 kg 5 do 7,5 ml21 do 30 kg 7,5
do 10 ml31 do 40 kg 10 do 15 ml41 do 50 kg 15 do 17,5 mlDo dawkowania należy używać miarki, dołączonej do opakowania leku.
Umożliwia to odmierzaniedokładnej dawki.WażneCzas trwania leczeniaLeczenie zwykle trwa od 5 do 14 dni. Zaleca się, aby po
ustąpieniu objawów choroby przyjmować lekjeszcze przez 1 do 2 dniSkładSubstancją czynną leku jest inozyny pranobeks (kompleks
zawierający inozynę oraz 4-acetamidobenzoesan 2-hydroksypropylodimetyloamoniowy w stosunku molarnym 1:3).1 ml syropu zawiera
50 mg inozyny pranobeksu5 ml syropu zawiera 250 mg inozyny pranobeksu.Pozostałe składniki to: metylu parahydroksybenzoesan,
propylu parahydroksybenzoesan,sacharoza, kwas cytry
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