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NEOSINE 500 mg 50 tabletek
 

Cena: 36,90 PLN

Opis słownikowy

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

OpisNeosine to lek o działaniu przeciwwirusowym oraz immunostymulującym. Jest to pierwszy lek dostępny bez recepty, który zawiera
znaną substancję inozyny pranobeks. Polecany jest dla osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg
oddechowych. Dodatkowo, inozyna hamuje namnażanie chorobotwórczych dla człowieka wirusów z grupy Herpes, wywołujących
opryszczkę warg i skóry twarzy.Neosine Forte, Neosine Plus i Neosine to leki, które walczą z najczęstszą przyczyną infekcji górnych dróg
oddechowych1, czyli wirusami.Neosine Forte, Neosine Plus i Neosine zawierają w składzie inozyny pranobeks, substancję od lat
stosowaną w lekach przeciwwirusowych i dobrze znaną wśród lekarzy. To ta substancja zapewnia podwójne działanie Neosine Forte,
Neosine Plus i Neosine w walce z infekcjami górnych dróg oddechowych.Podwójne działanie Neosine Forte, Neosine Plus i
NeosineDziałanie przeciwwirusowe – po wniknięciu cząsteczki wirusa do komórki, inozyna hamuje proces translacji materiału
genetycznego wirusa powstrzymując tym samym jego wzrost i dalsze namnażanie.Skład500 mg inozyny pranobeks (Inosinum
pranobexum)

1 tabletka zawiera 500 mg inozyny pranobeksu (Inosinum pranobexum): kompleksu zawierającego inozynę oraz 4-acetamidobenzoesan
2-hydroksypropylodimetyloamoniowy w stosunku molarnym 1:3. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: skrobia pszeniczna.

Sposób użyciaTabletki NeosineNeosine tabletki - Jak stosowaćOpakowanie:opakowania zawierające 20 i 50 tabletek.Skład:1 tabletka
zawiera 500 mg inozyny pranobeksu (Inosinum pranobexum).Wskazania do stosowania:Wspomagająco 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).Dawkowanie:Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat): Zalecana dawka dobowa
wynosi 50 mg/kg masy ciała/dobę. Dawka maksymalna wynosi 4 g na dobę. Zwykle 1 g, tj. 2 tabletki 3 do 4 razy na dobę. Dawka
dobowa powinna być podzielona na równe dawki pojedyncze podawane kilka razy na dobę.Stosowanie u dzieci w wieku powyżej 1 roku:
Zalecana dawka to 50 mg/kg masy ciała na dobę, podawana w kilku dawkach podzielonych. Dla dzieci, które nie umieją połknąć tabletek,
zaleca się podawanie leku Neosine w syropie.Czas trwania leczenia wynosi zwykle od 5 do 14 dni. Po ustąpieniu objawów podawanie
produktu leczniczego należy kontynuować jeszcze przez 1 do 2 dni.Sposób podania:Tabletkę należy popić dużą ilością płynu, najlepiej
wodą. W razie trudności z połykaniem całej tabletki, w celu ułatwienia przyjęcia leku, tabletkę można pokruszyć i rozpuścić w niewielkiej
ilości wody.
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