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Groprinosin 250 mg/ 5ml, syrop, 150 ml
 

Cena: 18,48 zł

Opis słownikowy

Dawka 250 mg/ 5ml

Opakowanie 150 ml

Postać syrop

Producent GEDEON RICHTER POLSKA SP.Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Inosinum pranobexum

Wiek od 1 roku życia

Opis produktu
 

Opis
Groprinosin, lek w postaci syropu, lek przeciwwirusowy i zwiększający odporność organizmu (pobudza czynność układu
odpornościowego). Lek Groprinosin zawiera substancję czynną inozyny pranobeks, która hamuje in vitro namnażanie chorobotwórczych
dla człowieka wirusów z grupy Herpes.

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 Groprinosin może być stosowany jedynie u pacjentów, u których w przeszłości rozpoznano zakażenie wirusem opryszczki
pospolitej.

Działanie
Przeciwwirusowe.

Dawkowanie

Stosować doustnie.
Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku(powyżej 65 lat): zalecana dawka dobowa 50 mg/kg masy ciała na 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 życia: zazwyczaj zalecana dawka 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.
Leczenie trwa zazwyczaj od 5 do 14 dni. Po ustąpieniu objawów stosowanie leku zazwyczaj kontynuuje się jeszcze przez 1 do 2
dni.

Dawkowanie w zależności od masy dla dzieci o wadze:
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10-14kg: 3x5ml syropu,
15-20kg: 1x5 do 7,5ml syropu,
21-30kg: 3x7,5 do 10ml syropu,
31-40kg: 3x10 do 15ml syropu,
41-50kg: 3x15 do 17,5ml syropu.

Skład
Substancja czynna: inozyny pranobeks(50 mg/ml).
Pozostałe składniki to: sacharoza, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, woda oczyszczona, sacharyna
sodowa, glicerol, etanol 96% oraz aromat malinowy L-144739 (cukier, glikol propylenowy, etanol, naturalna substancja zapachowa).

Przeciwwskazania

Uczulenie na inozyny pranobeks lub którykolwiek z pozostałych składników leku Groprinosin. Objawami reakcji alergicznej mogą
być: wysypka, świąd, trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka.
Jeśli u pacjenta występuje aktualnie napad dny moczanowej (silny ból stawu z obrzękiem i zaczerwienieniem skóry lub też w
obrębie dużych stawów dochodzi do wystąpienia wysięku) lub badania wykazały zwiększone stężenie kwasu moczowego we
krwi.
Nie należy stosować leku u dzieci poniżej 1.roku życia.

Przechowywanie

W miejscu niewidocznymi niedostępnym dla dzieci.
W temperaturze poniżej 25°C.
Po pierwszym otwarciu butelki przechowywać nie dłużej niż 6 miesięcy.

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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