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Eloprine 250 mg/ 5ml, syrop, 150 ml
 

Cena: 19,99 zł

Opis słownikowy

Dawka 250 mg/ 5ml

Opakowanie 150 ml

Postać syrop

Producent POLFARMEX S.A.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Inosinum pranobexum

Opis produktu
 

Wskazania
Wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających zakażeń górnych dróg oddechowych.

Działanie
Wspomagające odporność, przeciwwirusowe.

Dawkowanie

Podanie doustne. Dawka ustalana jest na podstawie masy ciała pacjenta oraz zależy od stopnia nasilenia choroby. Dawkę
dobową należy podzielić na równe dawki pojedyncze podawane kilka razy na dobę. Czas trwania leczenia wynosi zwykle od 5 do
14 dni. Po ustąpieniu objawów podawanie leku należy kontynuować jeszcze przez 1 do 2 dni.
Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku: zalecana dawka dobowa wynosi 50 mg/kg masy ciała/dobę (1 ml na 1 kg mc. na
dobę), zwykle 3 g (czyli 60 ml syropu na dobę), podawane w 3 lub 4 dawkach podzielonych. Dawka maksymalna wynosi 4 g na
dobę (czyli 80 ml syropu na dobę).
Dzieci w wieku powyżej 1 roku: 50 mg/kg masy ciała na dobę, zwykle 1 ml na 1 kg masy ciała w 3 lub 4 równych podzielonych
dawkach podawanych w ciągu doby; stosować jak niżej:

10-14 kg 3 × 5 ml,
15-20 kg 3 × 5 do 7,5 ml,
21-30 kg 3 × 7,5 do 10 ml,
31-40 kg 3 × 10 do 15 ml,
41-50 kg 3 × 15 do 17,5 ml.

Skład
1 ml syropu zawiera 50 mg inozyny pranobeksu (Inosinum pranobexum): kompleksu zawierającego inozynę oraz
4-acetamidobenzoesan 2-hydroksypropylodimetyloamoniowy w stosunku molarnym 1:3.
Jedna miarka (5 ml) syropu zawiera 250 mg inozyny pranobeksu.
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Substancje pomocnicze o znanym działaniu
5 ml syropu zawiera: 3,25 g sacharozy, 5 mg metylu parahydroksybenzoesanu, 1,5 mg propylu parahydroksybenzoesanu.

Substancje pomocnicze: Metylu parahydroksybenzoesan (E 218), Propylu parahydroksybenzoesan (E 216), Sacharoza, Kwas cytrynowy
jednowodny, Sodu wodorotlenek, Aromat pomarańczowy płynny, Woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Inozyny pranobeksu nie należy stosować u pacjentów, u których występuje aktualnie napad dny moczanowej lub zwiększone
stężenie kwasu moczowego we krwi.

Działania niepożądane

Jedynym stale występującym działaniem niepożądanym zależnym od produktu leczniczego, jest zwiększone stężenie kwasu
moczowego w surowicy krwi i w moczu. Kilka dni po odstawieniu produktu leczniczego stężenie kwasu moczowego powraca do
normy.
Często (>1/100 do <1/10) >1% przypadków obserwowanych w badaniach klinicznych podczas podawania produktu leczniczego
przez okres 3 miesięcy lub dłużej: zaburzenia żołądka i jelit: nudności z wymiotami lub bez, bóle w nadbrzuszu, zaburzenia
wątroby i dróg żółciowych: podwyższenie aktywności aminotransferaz, fosfatazy zasadowej lub azotu mocznikowego we krwi
(BUN), zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: swędzenie, wysypka, zaburzenia układu nerwowego: bóle głowy, zawroty głowy,
zmęczenie, złe samopoczucie, zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: bóle stawów.
Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100) <1% przypadków obserwowanych w badaniach klinicznych podczas podawania produktu
przez okres 3 miesięcy lub dłużej: zaburzenia żołądka i jelit: biegunka, zaparcia, zaburzenia układu nerwowego: nerwowość,
senność lub bezsenność, zaburzenia nerek i dróg moczowych: wielomocz (zwiększona objętość moczu).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek zawiera sacharozę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami, związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego
wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego Eloprine. 1
ml syropu zawiera 650 mg sacharozy. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów chorych na cukrzycę.
Lek może wywoływać przemijające zwiększenie stężenia kwasu moczowego w surowicy i w moczu, pozostające jednak zwykle
w zakresie wartości prawidłowych (górna granica wynosi odpowiednio 8 mg/dl lub 0,42 mmol/l), zwłaszcza u mężczyzn oraz u
osób w podeszłym wieku u obu płci. Zwiększenie stężenia kwasu moczowego wynika z zachodzących w organizmie przemian
katabolicznych inozynowego składnika produktu do kwasu moczowego. Nie jest on natomiast skutkiem polekowych zmian
podstawowej czynności enzymu lub klirensu nerkowego. Z tego względu lek należy stosować z ostrożnością u pacjentów ze
stwierdzoną w wywiadzie dną moczanową, hiperurykemią, kamicą moczową oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.
W trakcie leczenia tych pacjentów należy ściśle kontrolować stężenie kwasu moczowego.
Podczas leczenia długotrwałego (3 miesiące lub dłużej), u każdego pacjenta należy regularnie kontrolować stężenie kwasu
moczowego w surowicy i w moczu, czynność wątroby, morfologię krwi oraz parametry czynności nerek.
Lek zawiera metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan, które mogą powodować reakcje alergiczne
(możliwe reakcje typu późnego).
Nie należy podawać kobietom w ciąży i w okresie karmienia piersią, chyba że lekarz uzna, że korzyści przewyższają ryzyko.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie
stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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