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Neosine 500mg 50 tabl.
 

Cena: 39,16 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,5 g

Opakowanie 50 tabl.

Postać tabl.

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:  50 tabletek

 

 

Neosine jest lekiem przeciwwirusowym i zwiększającym odporność organizmu

 

 

DZIAŁANIE:

Lek Neosine zawiera substancję czynną inozyny pranobeks, która hamuje namnażanie chorobotwórczych dla człowieka wirusów z grupy
Herpes
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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). Lek Neosine może być stosowany jedynie u
pacjentów, u których w przeszłości rozpoznano zakażenie wirusem opryszczki pospolitej.

 

DAWKOWANIE:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek należy stosować doustnie.

Zalecana dawka

Dorośli w tym osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

Zalecana dawka to 50 mg na kg masy ciała na dobę - zwykle 1 g, tj. 2 tabletki 3 razy na dobę. Nie należy przyjmować więcej, niż 8
tabletek na dobę.

Dzieci w wieku powyżej 1 roku

Zalecana dawka to 50 mg na kg masy ciała na dobę, podawana w kilku dawkach podzielonych.

Dla dzieci, które nie umieją połknąć tabletek, zaleca się podawanie leku Neosine w syropie.

Sposób podawania

Tabletkę należy popić dużą ilością płynu, najlepiej wodą. W razie trudności z połykaniem całej tabletki, w celu ułatwienia przyjęcia leku,
tabletkę można pokruszyć i rozpuścić w niewielkiej ilości wody.

 

Czas trwania leczenia

Leczenie zwykle trwa od 5 do 14 dni. Zaleca się, aby po ustąpieniu objawów choroby przyjmować lek jeszcze przez 1 do 2 dni.

 

SKŁAD:

Substancją czynną leku jest inozyny pranobeks (kompleks zawierający inozynę oraz 4-acetamidobenzoesan
2-hydroksypropylodimetyloamoniowy w stosunku molarnym 1:3). Jedna tabletka zawiera 500 mg inozyny pranobeksu.

Pozostałe składniki to: skrobia pszeniczna, mannitol, powidon, magnezu stearynian.

 

OSTRZEŻENIA: 

Lek Neosine zawiera skrobię pszeniczną

Leku nie powinni stosować pacjenci z alergią (uczuleniem) na pszenicę (inną niż celiakia – zwana chorobą trzewną).
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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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