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Neosine, syrop, ( 0,25 g/5ml ), 150ml
 

Cena: 19,87 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 150 ml

Postać syrop

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Neosine, syrop, ( 0,25 g/5ml ), 150ml

NEOSINE to lek działający na bazie inozyny pranobeksu, która przyczynia się podniesienia odporności organizmu. Wykazuje również
właściwości przeciwwirusowe. Przeznaczony do stosowania doustnego.

Neosine skład:
Substancją czynną leku jest inozyny pranobeks (kompleks zawierający inozynę oraz 4 acetamidobenzoesan
2-hydroksypropylodimetyloamoniowy w stosunku molarnym 1:3).

1 ml syropu zawiera 50 mg inozyny pranobeksu.
5 ml syropu zawiera 250 mg inozyny pranobeksu.
Pozostałe składniki to: metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, sacharoza, kwas cytrynowy bezwodny,
wodorotlenek sodu, glikol propylenowy, aromat bananowy AR 0010, woda oczyszczona.

1 ml syropu Neosine zawiera 663 mg sacharozy. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów chorych na cukrzycę.

Lek zawiera cukier sacharozę.
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed
przyjęciem leku.
Lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu.

Wskazania:
Zaleca się podawanie preparatu w przypadku zakażeń skóry i śluzówek spowodowanych wirusami: Herpes simplex typu I lub typu II
(opryszczka zwykła) oraz Herpes variacella-zoster (ospa wietrzna, półpasiec), a także przy innych zakażeniach pochodzenia wirusowego
(np. podostre stwardniające zapalenie mózgu). Wskazany również pomocniczo u pacjentów o osłabionym układzie immunologicznym.
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Działanie:
W skład leku wchodzi inozyna pranobeks, która wykazuje właściwości immunostymulujące i przeciwwirusowe. Preparat przyczynia się
do normalizowania niedostatecznego albo wadliwego mechanizmu odporności komórkowej, co ma miejsce dzięki wywołaniu
odpowiedzi typu Th1. Skutkiem tego jest dojrzewanie i różnicowanie limfocytów grasicozależnych oraz zintensyfikowania indukowanych
reakcji limfoproliferacyjnych w komórkach aktywowanych mitogenem albo antygenem. Substancja czynna stabilizuje mechanizmy
cytotoksyczności limfocytów T i komórek NK, funkcjonowanie limfocytów supresorowych T8 oraz pomocniczych T4. Ponadto powoduje
wzrost stężenia IgG oraz powierzchniowych markerów dopełniacza.

Przeciwwskazania:

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

