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NEOSINE FORTE syrop 500mg/5ml 100 ml,odporność
 

Cena: 17,05 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,5 g/5ml

Opakowanie 100 ml

Postać syrop

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Inosinum pranobexum

Opis produktu
 

WskazaniaNEOSINE FORTE syrop 500mg/5ml 100 mlDzięki podwójnej ilości substancji czynnej można dwukrotnie zmniejszyć ilość
leku podawaną dziecku. Jest to znaczne ułatwienie w przypadku dzieci, które niechętnie połykają syropy.Lek ma postać syropu o smaku
bananowym, zawiera podwójną dawkę inozyny – 500 mg na 5 ml syropu.Butelka syropu (100 ml) zaopatrzona w miarkę dozującą z
podziałką ułatwiającą dawkowanie.Wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg
oddechowych.DziałanieCzas trwania leczenia wynosi zwykle od 5 do 14 dni. Po ustąpieniu objawów podawanie produktu leczniczego
należy kontynuować jeszcze przez 1 do 2 dni.Sposób użyciaDorośli, w tym osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)Zalecana dawka
wynosi 50 mg/kg masy ciała na dobę (0,5 ml na 1 kg mc. na dobę), zwykle 3 g (czyli 30 ml syropu na dobę), podawane w 3 lub 4
dawkach podzielonych. Dawka maksymalna wynosi 4 g na dobę.Dzieci w wieku powyżej 1 rokuZalecana dawka wynosi 50 mg/kg masy
ciała na dobę, zwykle 0,5 ml syropu na 1 kg masy ciała w 3 lub 4 równych dawkach podzielonych podawanych w ciągu
doby.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).Skład5 ml syropu zawiera 500 mg inozyny pranobeks (Inosinum pranobexum).
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