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Eloprine 500mg 50 tabl.
 

Cena: 43,51 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,5 g

Opakowanie 50 tabl.

Postać tabl.

Producent POLFARMEX S.A.

Rejestracja

Substancja
czynna

Inosinum pranobexum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: POLFARMEX

ILOŚĆ: 50 tabletek

 

OPIS:

Eloprine 500 mg to lek, który wykazuje działanie przeciwwirusowe i pobudzające czynność układu odpornościowego.

 

DZIAŁANIE:

Lek wykazuje działanie przeciwwirusowe i pobudzające czynność układu odpornościowego.

 

WSKAZANIA:

Wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających zakażeń górnych dróg oddechowych. 
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DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Dawka ustalana jest na podstawie masy ciała pacjenta oraz zależy od stopnia nasilenia choroby. Dawkę dobową należy podzielić na
równe dawki pojedyncze, podawane kilka razy na dobę.

Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) – zalecana dawka to 50 mg na 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 na kg masy ciała na dobę, podawana w kilku równych dawkach podzielonych.

Tabletkę należy popić odpowiednią ilością płynu. W razie trudności z połknięciem całej tabletki, w celu ułatwienia przyjęcia leku, tabletki
można rozkruszyć i rozpuścić w niewielkiej ilości płynu.

Czas trwania leczenia Leczenie trwa zazwyczaj od 5 do 14 dni. Po ustąpieniu objawów podawanie leku zazwyczaj kontynuuje się jeszcze
przez 1 do 2 dni.

 

SKŁAD:

Substancją czynną leku jest inozyny pranobeks (kompleks zawierający inozynę soli kwasu 4-acetamidobenzoesowego z
N,N-2-dimetyloamino-2-propanolem w stosunku molowym 1:3). Jedna tabletka zawiera 500 mg inozyny pranobeksu. Pozostałe składniki
to: mannitol, skrobia ziemniaczana, powidon K-25, magnezu stearynian.

 

OSTRZEŻENIA: 

Nie należy stosować leku, jeśli pacjent ma uczulenie na inozyny pranobeks lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; jeśli
pacjent ma aktualnie napad dny moczanowej (silny ból stawu z obrzękiem i zaczerwienieniem skóry lub też w obrębie dużych stawów
dochodzi do wystąpienia i wysięku) lub badania wykazały zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi.

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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