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Neosine 250mg/5ml 150ml
 

Cena: 17,41 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,25 g/5ml

Opakowanie 150 ml

Postać syrop

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Inosinum pranobexum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: lek

PRODUCENT: Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 133/151

95-200 Pabianice

ILOŚĆ:  150 ml.

 

Lek  przeciwwirusowy i zwiększający odporność w postaci syropu

 

 

DZIAŁANIE:

Neosine jest lekiem przeciwwirusowym i zwiększającym odporność organizmu (pobudza czynność układu odpornościowego).

 

WSKAZANIA:
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Wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych.

 

DAWKOWANIE:

Lek należy stosować doustnie.

Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat): zwykle 20 ml syropu 3 lub 4 razy na dobę (1 ml syropu na kg masy ciała na
dobę).

Dzieci w wieku powyżej 1 roku: 1 ml syropu na kg masy ciała na dobę. Lek należy podawać 3 razy na dobę, zgodnie z poniższą tabelą:

 

Masa ciała dziecka. Dawka syropu (ml)

10-14 kg 5 ml

15-20 kg 5 do 7,5 ml

21-30 kg 7,5 fo 10 ml

31-40 kg 10 do 15 ml

41-50 kg 15 do 17,5 ml

 

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.

 

OSTRZEŻENIA: 

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.

 

 

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