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Eloprine Forte 500mg/5ml, syrop, 150 ml
 

cena: 20,62 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 150 ml

Postać syrop

Producent POLFARMEX

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

Wskazania
Syrop Eloprine Forte stosuje si? wspomagaj?co w celu zwi?kszenia odporno?ci, a tak?e w przypadku
nawracaj?cych zaka?e? górnych dróg oddechowych. Ma dzia?anie przeciwwirusowe.

 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.
Doro?li, w tym osoby w podesz?ym wieku (powy?ej 65 lat)
Zalecana dawka dobowa wynosi 50 mg/kg masy cia?a na dob? (0,5 ml na 1 kg mc. na dob?), zwykle 3 g (czyli
30 ml syropu) na dob?, podawane w 3 lub 4 dawkach podzielonych. Dawka maksymalna wynosi 4 g (czyli 40
ml syropu) na dob?.
Dzieci w wieku powy?ej 1 roku
50 mg/kg masy cia?a na dob?, zwykle 0,5 ml syropu na 1 kg masy cia?a w 3 lub 4 równych podzielonych
dawkach podawanych w ci?gu doby; stosowa? zgodnie z poni?sz? tabel?.

Masa cia?a 
10–14 kg 3 razy 2,5 ml
15–20 kg 3 razy 2,5 do 3,5 ml
21–30 kg 3 razy 3,5 do 5 ml
31–40 kg 3 razy 5 do 7,5 ml
41–50 kg 3 razy 7,5 do 9 ml
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Sk?ad
 1ml syropu zawiera substancje czynn?: 100mg inozyny pranobeksu (Inosinum pranobexum): kompleksu
zawieraj?cego inozyn? oraz 4-acetamidobenzoesan 2-hydroksypropylodimetyloamoniowy w stosunku
molarnym 1:3.
Substancje pomocnicze: metylu parahydroksybenzoesan [E 218], propylu parahydroksybenzoesan [E 216],
sacharoza, kwas cytrynowy jednowodny, sodu wodorotlenek, aromat truskawkowy p?ynny, woda
oczyszczona.

Przeciwwskazania
 Nie stosowa? syropu Eloprine Forte 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 sacharoz?. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami, zwi?zanymi z nietolerancj? fruktozy,
zespo?em z?ego wch?aniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni
przyjmowa? produktu.

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