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Eloprine tabl. 0,5 g 50 tabl.
 

Cena: 39,09 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 tabl.

Postać tabl.

Producent POLFARMEX S.A.

Rejestracja

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 pozostałe
składniki: mannitol, skrobia ziemniaczana, powidon K-25, magnezu stearynian.

Działanie:
Zawarta w leku Eloprine 0,5g substancja czynna, czyli inozyny pranobeks to syntetyczna pochodna puryny. Jej działanie polega przede
wszystkim na stymulowaniu układu odpornościowego. Inozyny pranobeks wykazuje także działanie przeciwwirusowe.

Zastosowanie:
Produkt leczniczy Eloprine 0,5g wskazany dla osób z obniżoną odpornością przy nawracających zakażeniach górnych dróg
oddechowych.

Informacje dodatkowe:
Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Lek zawiera mannitol (80mg w jednej tabletce),
co oznacza, że może powodować lekkie działanie przeczyszczające.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku (objawy reakcji alergicznej to m.in.: wysypka, świąd, obrzęk
twarzy, warg, gardła, języka, trudności w oddychaniu). Nie stosować w przypadku trwającego napadu dny moczanowej lub w przypadku
zwiększonego stężenia kwasu moczowego we krwi, który został stwierdzony w badaniach. Nie stosować u dzieci w pierwszym roku
życia. Nie zaleca się stosować u kobiet w okresie ciąży oraz u kobiet karmiących piersią.

Działania niepożądane:
Podczas stosowania leku mogą wystąpić działania 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:
Stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub według opisu na ulotce. Tabletki należy obficie popijać płynem. U dzieci oraz przy
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problemach z połykaniem, tabletkę można rozkruszyć i rozpuścić w niewielkiej ilości płynu. Dawka dobowa ustalana jest w zależności od
masy ciała, a także od stopnia nasilenia objawów. Dawkę dobową należy przyjmować w równych dawkach pojedynczych kilka razy w
ciągu doby. Dorośli, osoby w podeszłym wieku: 50mg na kg masy ciała na dobę. Z reguły dawka dobowa wynosi 3g, czyli 6 tabletek
przyjmowanych po dwie tabletki trzy razy na dobę. Maksymalna dawka dobowa to 4g (8 tabletek). Dzieci powyżej 1. roku życia: 50mg na
kg masy ciała. Kuracja zazwyczaj trwa 5-14 dni. Leczenie należy kontynuować jeszcze przez 1-2 dni od momentu ustąpienia objawów.
W przypadku braku poprawy lub przy nasileniu objawów po 5-14 dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 22-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

