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Groprinosin syrop 0,05 g/ml 150 ml
 

Cena: 21,26 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,05 g/ml

Opakowanie 150 ml

Postać syrop

Producent GEDEON RICHTER POLSKA SP.Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Inosinum pranobexum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: GEDEON RICHTER

ILOŚĆ: 150 ml

 

OPIS:

Groprinosin jest preparatem leczniczym o właściwościach przeciwwirusowych i stymulujących odporność.

 

DZIAŁANIE:

Groprinosin w swoim składzie zawiera inozynę pranobeks, stąd jest lekiem o działaniu przeciwwirusowym i immunomodulacyjnym.
Działając na proces translacji, hamuje namnażanie wirusów głównie opryszczki (HSV), odry oraz części wirusów oddechowych. Poprzez
stymulację wydzielania niektórych cytokin oraz bezpośredni wpływ na limfocyty T i makrofagi wykazuje działanie modulujące naturalną
odporność organizmu, co nasila efekt przeciwwirusowy.

 

WSKAZANIA:
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Infekcje błon śluzowych i skóry wywołane przez wirus Herpes simplex (I i II opryszczka zwykła). Opryszczka narządów płciowych, jako
lek wspomagający w leczeniu podofiliną lub laserem z dwutlenkiem węgla. Podostre stwardniające zapalenie mózgu. Opryszczka warg i
skóry twarzy wywołana przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex).

 

DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku: zalecana dawka dobowa wynosi 50 mg/kg masy ciała/dobę (1 ml syropu 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
pranobeks na dobę (czyli 80 ml syropu/dobę).

Dzieci w wieku powyżej 1 roku: zazwyczaj zalecana dawka wynosi 50 mg/kg masy ciała/dobę (1 ml syropu na 1 kg masy ciała na dobę)
w 3 lub 4 równych podzielonych dawkach podawanych w ciągu doby. Czas trwania leczenia ustala lekarz. W zależności od stanu
zdrowia pacjenta, leczenie zazwyczaj wynosi od 5 do 14 dni. Po ustąpieniu objawów stosowanie leku zazwyczaj kontynuuje się jeszcze
przez 1 do 2 dni.

 

SKŁAD:

Składnik czynny: inozyny pranobeks (50 mg/ml). Składniki pomocnicze: sacharoza, metylu parahydroksybenzoesan, propylu
parahydroksybenzoesan, woda oczyszczona, sacharyna sodowa, glicerol, etanol 96% oraz aromat malinowy L-144739 (cukier, glikol
propylenowy, etanol, naturalna substancja zapachowa).

 

OSTRZEŻENIA: 

Nie należy stosować produktu, jeśli występuje nadwrażliwość na jakikolwiek ze składników. Preparat nie jest przeznaczony dla dzieci
poniżej 1 roku życia, kobiet w ciąży i karmiących piersią, pacjentów zmagających się z dną moczanową.

 

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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