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Eloprine tabl. 0,5 g 20 tabl.
 

Cena: 24,23 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.

Producent POLFARMEX S.A.

Opis produktu
 

Opis

Skład:
Substancja czynna: inozyny pranobeks (kompleks zawiera inozynę soli kwasu 4-acetomidobenzoesowego z
N,N-2-dimetyloamino-2-propanolem w stosunku molowym 1:3). Jedna tabletka zawiera 500mg inozyny pranobeksu oraz inne składniki:
mannitol, skrobia ziemniaczana, powidon K-25, magnezu stearynian.

Działanie:
Zawartość substancji czynnej, czyli inozyny pranobeksu, w każdej tabletce leku Eloprine 0,5g wynosi 500mg. Substancja ta jest
syntetyczną pochodną puryny. Zaliczana jest do leków przeciwwirusowych oraz do leków pobudzających pracę układu
odpornościowego.

Zastosowanie:
Produkt leczniczy Eloprine 0,5g wskazany dla osób, które przy obniżonej odporności borykają się z nawracającymi zakażeniami górnych
dróg oddechowych.

Informacje dodatkowe:
Lek ze względu na zawartość mannitolu (w jednej tabletce jest 80mg tej substancji) może wywoływać lekkie działanie przeczyszczające.
Produkt przechowywać poza zasięgiem dzieci, w temperaturze pokojowej.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub substancje pomocnicze zawarte w leku (reakcja alergiczna może
przybierać postać m.in.: wysypki, świądu, obrzęku twarzy, warg, gardła, języka bądź trudności w oddychaniu). Nie stosować w przypadku
trwającego napadu dny moczanowej lub przy zwiększonym stężeniu kwasu moczowego we krwi, stwierdzonym w badaniach. Nie
stosować u dzieci w pierwszym roku życia. Nie zaleca się stosować w okresie ciąży oraz w okresie laktacji.

Działania niepożądane:
W trakcie stosowania leku mogą pojawić się objawy niepożądane. Często: zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi
(przemijające); podwyższona aktywność enzymów wątrobowych bądź stężenia azotu mocznikowego we krwi; nudności (z wymiotami
lub bez nich); bóle w nadbrzuszu; świąd skóry; wysypka skórna; bóle i zawroty głowy; zmęczenie; złe samopoczucie; bóle stawów.
Niezbyt często: zaparcia; biegunki; nerwowość; trudności w zasypianiu lub senność; zwiększona objętość moczu.

Dawkowanie:
Lek należy zażywać zgodnie ze wskazówkami lekarza bądź według opisu zawartego na ulotce. Tabletki przyjmować, obficie popijając
płynem. W przypadku dzieci oraz osób z problemem przy połykaniu tabletek dopuszcza się możliwość rozkruszenia tabletki i
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rozpuszczenia jej w niewielkiej ilości wody. Dobowa dawka ustalana jest w zależności od masy ciała oraz stopnia nasilenia choroby.
Dobowa dawka powinna być przyjmowana w równych dawkach pojedynczych kilka razy na dobę. Dorośli, osoby w podeszłym wieku:
50mg na kg masy ciała na dobę, najczęściej dawka dobowa wynosi 3g (6 tabletek przyjmowanych trzy razy na dobę po dwie tabletki.
Maksymalna dawka dobowa to 4g (8 tabletek). Dzieci powyżej 1. roku życia: 50mg na kg masy ciała. Leczenie najczęściej trwa 5-14 dni,
przy czym po ustąpieniu objawów zaleca się przyjmować lek jeszcze przez 1-2 dni. Po 5-14 dniach, gdy objawy nie ustępują lub się
nasilają, konieczna jest konsultacja z lekarzem.
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