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Groprinosin, 500 mg, tabletki, 50 szt.
 

Cena: 41,83 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 tabl.

Postać tabl.

Producent GEDEON RICHTER POLSKA SP.Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Groprinosin, 500 mg, tabletki, 50 szt.

Groprinosin to produkt leczniczy stosowany wspomagająco u osób z obniżoną odpornością, w nawracających infekcjach górnych dróg
oddechowych oraz w leczeniu opryszczki warg i skóry twarzy.

Skład
Substancją czynną jest inozyny pranobeks (Inosinum pranobexum).

1 tabletka zawiera 500 mg inozyny pranobeksu (Inosinum pranobexum) (kompleks zawierający inozynę oraz 4-acetamidobenzoesan
2-hydroksypropylodimetyloamoniowy w stosunku molarnym 1:3).

Substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, powidon K-25, magnezu stearynian.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Groprinosin należy stosować doustnie, popijając tabletkę odpowiednią ilością wody.
W przypadku problemów z połknięciem tabletki, można ją podzielić na pół lub rozkruszyć i przyjmować popijając odpowiednią ilością
płynu.
Czas trwania leczenia - zazwyczaj wynosi od 5 do 14 dni.
Po ustąpieniu objawów podawanie leku należy kontynuować jeszcze przez 1 do 2 dni.
Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat): Zalecana dawka to 50 mg/kg masy ciała na dobę.
Zazwyczaj dawka dobowa wynosi 6 tabletek (3 g) w ciągu doby (czyli 2 tabletki 3 razy na dobę). Maksymalna dawka dobowa to 8
tabletek (4 g) w ciągu doby (czyli 2 tabletki 4 razy na dobę).

Dzieci w wieku powyżej 1 roku: Zalecana dawka to 50 mg/kg masy ciała na dobę, podawana w kilku dawkach podzielonych.

Działanie
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Groprinosin wykazuje działanie immunostymulujące i przeciwwirusowe.

Wskazania
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) u osób, u których w
przeszłości rozpoznano zakażenie wirusem opryszczki pospolitej.
Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Groprinosin:

Jeśli pacjent ma uczulenie na inozyny pranobeks lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Objawami uczulenia mogą być:
wysypka, świąd, trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka,
Jeśli u pacjenta występuje aktualnie napad dny moczanowej (silny ból stawu z obrzękiem i zaczerwienieniem skóry lub też w obrębie
dużych stawów dochodzi do wystąpienia wysięku) lub badania wykazały zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi.
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