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NEOSINE FORTE 1 g 30 tabletek lek przeciwwirusowy,
odporność
 

Cena: 36,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka 1 g

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Inosinum pranobexum

Opis produktu
 

WskazaniaNEOSINE Forte 1 g 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).DziałanieLek Neosine forte zawiera substancję czynną - inozyny pranobeks, która hamuje namnażanie chorobotwórczych dla
człowieka wirusów z grupy Herpes.Sposób użyciaDorośli, 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. 1 tabletka 3 do 4 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.WażneMożliwe działania niepożądaneJak każdy lek, lek ten może powodować działania
niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.Mogą wystąpić następujące działania niepożądaneCzęsto (u 1 do 10 na 100
pacjentów):przemijające zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi;podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych lub
stężenia azotu mocznikowego we krwi;nudności z wymiotami lub bez;ból brzucha;swędzenie, wysypka skórna;ból głowy lub zawroty
głowy;zmęczenie, złe samopoczucie;bóle stawów.Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1 000
pacjentów):biegunka;zaparcia;nerwowość;senność lub trudności w zasypaniu (bezsenność);wydalenie dużej ilości moczu
(wielomocz).Skład1 tabletka zawiera 1000 mg inozyny pranobeksu (Inosinum pranobexum).Skład:Substancją czynną leku jest inozyny
pranobeks (kompleks zawierający inozynę oraz4-acetamidobenzoesan 2-hydroksypropylodimetyloamoniowy w stosunku molarnym
1:3).Jedna tabletka zawiera 1000 mg inozyny pranobeksu.Pozostałe składniki to: skrobia pszeniczna, mannitol, powidon 30, magnezu
stearynian.
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