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Eloprine syrop 0,25 g/5ml 150 ml
 

Cena: 15,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,25 g/5ml

Opakowanie 150 ml

Postać syrop

Producent POLFARMEX S.A.

Rejestracja

Substancja
czynna

Inosinum pranobexum

Opis produktu
 

 RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: POLFARMEX

ILOŚĆ: 150 ml

 

OPIS:

Eloprine 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:

Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 roku życia) – zalecana dawka dobowa wynosi 50 mg/kg masy ciała na dobę (1 ml
na 1 kg masy ciała na dobę), zwykle 3 g (czyli 60 ml syropu) na dobę, podawane w 3 lub 4 dawkach podzielonych. Dawka maksymalna
wynosi 4 g inozyny pranobeksu na dobę (czyli 80 ml syropu na dobę).

Dzieci w wieku powyżej 1 roku – zazwyczaj zalecana dawka wynosi 50 mg/kg masy ciała na dobę (1 ml syropu na 1 kg masy ciała na
dobę) w 3 lub 4 równych podzielonych dawkach podawanych w ciągu doby.

Poniżej podano dawkowanie w zależności od masy ciała pacjenta. 

Masa ciała     Dawkowanie

10-14 kg: zaleca się podawać 5 ml syropu 3 razy na dobę

15-20 kg: zaleca się podawać 5-7,5 ml syropu 3 razy na dobę

21-30 kg: zaleca się podawać 7,5-10 ml syropu 3 razy na dobę

31-40 kg: zaleca się podawać 10-15 ml syropu 3 razy na dobę 

41-50 kg: zaleca się podawać 15-17,5 ml syropu 3 razy na dobę.

 

SKŁAD:

Substancją czynną leku jest inozyny pranobeks (kompleks zawierający inozynę oraz 4-acetamidobenzoesan
2-hydroksypropylodlmetyloamoniowy w stosunku molarnym 1:3). 1 ml syropu zawiera 50 mg inozyny pranobeksu, a 5 ml syropu (1
miarka) zawiera 250 mg inozyny pranobeksu. Pozostałe składniki to: metylu parahydroksybenzoesan [E 218], propylu
parahydroksybenzoesan [E 216], sacharoza, kwas cytrynowy jednowodny, sodu wodorotlenek, aromat pomarańczowy płynny, woda
oczyszczona.

 

OSTRZEŻENIA: 

Nie należy stosować leku u dzieci poniżej 1 roku życia.

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu.

Nie stosować, jeśli pacjent ma aktualnie napad dny moczanowej.

 

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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