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Neosine Forte 0,5 g/5ml 100 ml
 

Cena: 18,27 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,5 g/5ml

Opakowanie 100 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:  100 ml

 

 

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

 

 

DZIAŁANIE:

Neosine forte jest lekiem immunostymulującym i przeciwwirusowym
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WSKAZANIA:

Wskazania do stosowania leku Neosine forte:

zakażenia skóry i błon śluzowych wywołane przez wirus opryszczki zwykłej typu I (opryszczka wargowa) lub typu II (opryszczka okolicy
płciowej) oraz ospy wietrznej i półpaśca;

inne zakażenia wywołane przez wirusy (np. podostre stwardniające zapalenie mózgu, będące powikłaniem odry);

wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych.

 

DAWKOWANIE:

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości, należy zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.

 

Dawki leku i długość leczenia ustala lekarz. Wielkość dawki zależy od masy ciała pacjenta i rodzaju choroby.

 

Lek należy stosować doustnie. Zalecana dawka

 

Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat): 0,5 ml syropu na kg masy ciała na dobę (zwykle 10 ml syropu 3 lub 4 razy na
dobę).

Dzieci w wieku powyżej 1 roku: 0,5 ml syropu na kg masy ciała na dobę. Lek należy podawać 3 razy na dobę, zgodnie z poniższą tabelą:

Masa ciała dziecka Dawka (ml syropu) - Stosować 3 razy na dobę

10-14 kg 2,5 ml

15-20 kg 2,5-3,5 ml

21-30 kg 3,5-5 ml

31-40 kg 5-7,5 ml

41-50 kg 7,5-9 ml

Do dawkowania należy używać miarki, dołączonej do opakowania leku. Umożliwia to odmierzanie dokładnej dawki.

 

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

 

U dzieci i młodzieży o obniżonej odporności: Lek należy stosować 10 dni w miesiącu, przez kolejne 3 miesiące.

 

SKŁAD:
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Substancją czynną leku jest inozyny pranobeks (kompleks zawierający inozynę oraz 4 acetamidobenzoesan
2-hydroksypropylodimetyloamoniowy w stosunku molamym 1:3).

1 ml syropu zawiera 100 mg inozyny pranobeksu.

5 ml syropu zawiera 500 mg inozyny pranobeksu.

 

Pozostałe składniki to: metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, sacharoza, sacharyna sodowa, kwas
cytrynowy bezwodny, wodorotlenek sodu, glikol propylenowy, aromat bananowy AR 0010, woda oczyszczona.

 

OSTRZEŻENIA: 

Lek zawiera cukier sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować
się z lekarzem przed przyjęciem leku. 1 ml syropu Neosine forte zawiera 553,5 mg sacharozy. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów
chorych na cukrzycę.

 

Lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu. Mogą one powodować reakcje uczuleniowe (objawy
mogą wystąpić z opóźnieniem).

 

Lek zawiera sód. Lek zawiera około 232 mmola (lub 53,4 mg) sodu w dawce 30 ml syropu, należy wziąć pod uwagę u pacjentów ze
zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolującyc

 

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.

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

