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Groprinosin 500mg 50 tabl
 

Cena: 46,63 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,5 g

Opakowanie 50 tabl.

Postać tabl.

Producent GEDEON RICHTER POLSKA SP.Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Inosinum pranobexum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: GEDEON RICHTER

ILOŚĆ: 50 tabletek

 

OPIS:

Lek Groprinosin zawiera jako substancję czynną – inozyny pranobeks, który wykazuje działanie przeciwwirusowe i pobudzające
czynność układu odpornościowego.

 

DZIAŁANIE:

Przeciwwirusowe i pobudzające czynność układu odpornościowego.

 

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).
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DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Tabletkę należy popić odpowiednią ilością płynu:

- dorośli: zalecana dawka to 50 mg/kg masy ciała na dobę, tj. 6-8 tabletek na dobę (zwykle 2 tabletki podawane 3-4 razy na dobę);

- dzieci w wieku powyżej 1 roku życia: zalecana dawka to 50 mg/kg masy ciała na dobę podawana w kilku podzielonych dawkach.

 

SKŁAD:

Substancją czynną leku jest inozyny pranobeks (kompleks zawierający inozynę oraz 4-acetamidobenzoesan
2-hydroksypropylodimetyloamoniowy w stosunku molarnym 1:3), oraz składniki pomocnicze: skrobia ziemniaczana, powidon K-25,
magnezu stearynian.

 

OSTRZEŻENIA: 

Nie stosować leku, 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. 

 

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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