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Eloprine 500mg, 50 tabletek
 

cena: 40,08 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 50 tabl.

Postać tabletki

Producent POLFARMEX

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

Wskazania
Eloprine stosuje si? wspomagaj?co u osób o obni?onej odporno?ci, w przypadku nawracaj?cych zaka?e?
górnych dróg oddechowych. Dzia?a przeciwwirusowo.

Dawkowanie
Dawka ustalana jest na podstawie masy cia?a pacjenta oraz zale?y od stopnia nasilenia choroby. Dawk?
dobow? nale?y podzieli? na równe dawki pojedyncze, podawane kilka razy na dob?. Czas trwania leczenia
wynosi zwykle od 5 do 14 dni. Po ust?pieniu objawów podawanie leku nale?y kontynuowa? jeszcze przez 1 do
2 dni.
Aby u?atwi? przyj?cie produktu, tabletki mo?na rozkruszy? i rozpu?ci? w niewielkiej ilo?ci p?ynu.

Doro?li, w tym osoby w podesz?ym wieku
Zalecana dawka to 50 mg/kg masy cia?a/dob?.
Zazwyczaj dawka dobowa wynosi 6 tabletek (3 g) w ci?gu doby (czyli 2 tabletki 3 razy na dob?).
Maksymalna dawka dobowa to 8 tabletek (4 g) w ci?gu doby (czyli 2 tabletki 4 razy na dob?).

Dzieci w wieku powy?ej 1 roku
50 mg/kg masy cia?a na dob?, podawane w kilku równych dawkach. Dla dzieci, które nie umiej? po?kn??
tabletek, zaleca si? podawanie inozyny pranobeksu w postaci syropu 250 mg/5 ml lub 500 mg/5 ml.

Sk?ad
1 tabletka zawiera substancj? czynn?: 500 mg inozyny pranobeksu (Inosinum pranobexum): kompleksu
zawieraj?cego inozyn? oraz sole kwasu 4-acetamidobenzoesowego z N,N-2-dimetyloamino-2-propanolem w
stosunku molowym 1:3),
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Substancje pomocnicze: mannitol, skrobia ziemniaczana, powidon K-25, magnezu stearynian.

Przeciwwskazania
Nie stosowa? Eloprine w przypadku nadwra?liwo?ci na którykolwiek sk?adnik preparatu.
Inozyny pranobeksu nie nale?y stosowa? u pacjentów u których wyst?puje aktualnie napad dny moczanowej
lub zwi?kszone st??enie kwasu moczowego we krwi.
Zawiera 80 mg mannitolu, który mo?e mie? lekkie dzia?anie przeczyszczaj?ce.
Stosowa? z ostro?no?ci? u pacjentów ze stwierdzon? w wywiadzie dn? moczanow?, hiperurykemi?, kamic?
moczow? oraz u pacjentów z zaburzeniami czynno?ci nerek. W trakcie leczenia tych pacjentów nale?y ?ci?le
kontrolowa? st??enie kwasu moczowego. 

Producent
POLFARMEX S.A.
ul. Józefów 9
99-300 Kutno 
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