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Groprinosin 500mg, 20 tabletek
 

cena: 17,02 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabletki

Producent GEDEON RICHTER

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

Groprinosin 500mg to lek przeciwwirusowy i zwi?kszaj?cy odporno?? organizmu (pobudza czynno?? uk?adu
odporno?ciowego). Zawiera substancj? czynn? - inozyny pranobeks, która hamuje in vitro namna?anie
chorobotwórczych dla cz?owieka wirusów z grupy Herpes.

Wskazanie 
 Stosuje si?:
 - wspomagaj?co u osób o obni?onej odporno?ci, w przypadku nawracaj?cych infekcji górnych dróg
oddechowych,
- w leczeniu opryszczki warg i skóry twarzy wywo?anych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex).
Lek Groprinosin mo?e by? stosowany jedynie u pacjentów, u których w przesz?o?ci rozpoznano zaka?enie
wirusem opryszczki pospolitej.

Dawkowanie
 Doro?li, w tym osoby w podesz?ym wieku (powy?ej 65 lat): zalecana dawka to 50 mg/kg masy cia?a na 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 ?ycia Zalecana dawka to 50 mg/kg masy cia?a na dob?, podawana w kilku
dawkach podzielonych.
Dla dzieci, które nie potrafi? po?yka? tabletek, zaleca si? podawanie leku Groprinosin w syropie.
 
 Tabletk? nale?y popi? odpowiedni? ilo?ci? p?ynu, najlepiej wod?. W razie trudno?ci z po?kni?ciem ca?ej
tabletki, w celu u?atwienia przyj?cia leku, tabletki mo?na rozkruszy? i rozpu?ci? w niewielkiej ilo?ci p?ynu.
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Sk?ad
 Substancja czynna: inozyny pranobeks (kompleks zawieraj?cy inozyn? oraz 4-acetamidobenzoesan
2-hydroksypropylodimetyloamoniowy w stosunku molarnym 1:3).
Pozosta?e sk?adniki: skrobia ziemniaczana, powidon K-25, magnezu stearynian.

Przeciwwskazania
 Nie stosowa? leku Groprinosin:
- Je?li pacjent ma uczulenie na inozyny pranobeks lub którykolwiek z pozosta?ych sk?adników tego leku,
- Je?li u pacjenta wyst?puje aktualnie napad dny moczanowej (silny ból stawu z obrz?kiem i zaczerwienieniem
skóry lub te? w obr?bie du?ych stawów dochodzi do wyst?pienia wysi?ku) lub badania wykaza?y zwi?kszone
st??enie kwasu moczowego we krwi.

Uwagi
 Przed u?yciem zapoznaj si? z ulotk?, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotycz?ce dzia?a?
niepo??danych, dawkowanie oraz informacje dotycz?ce stosowania produktu leczniczego b?d? skonsultuj si?
z lekarzem lub farmaceut?, gdy? ka?dy lek niew?a?ciwie stosowany zagra?a Twojemu ?yciu lub zdrowiu.

 Producent
 GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
ul. Ks. J. Poniatowskiego 5
05-825 Grodzisk Mazowiecki
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