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Groprinosin syrop 50 mg/ml 150 ml
 

cena: 15,51 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała drogi oddechowe, układ odpornościowy

Działanie wspomagające

Opakowanie 150 ml

Postać syrop

Producent GEDEON RICHTER POLSKA SP.Z O.O.

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

Inosinum pranobexum

Wskazania infekcja, odporność, opryszczka, osłabienie

Opis produktu
 

Opis:
Groprinosin® to lek mający na celu pobudzenie układu odpornościowego do walki z wirusami.

Syrop Groprinosin posiada specjalną nakrętkę z pierścieniem zabezpieczającym przed niepożądanym otwarciem przez dziecko. Do
opakowania dołączona jest miarka o pojemności 20 ml, z podziałką co 2,5 ml. Lek pobudza układ odpornościowy do walki z wirusami.

Skład:
1 ml syropu Groprinosin zawiera 50,0 mg inozyny pranobeks (Inosinum pranobexum).

Wskazania do stosowania:
Wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. W leczeniu opryszczki
warg i skóry twarzy wywoływanych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex).

Dawkowanie syropu Groprinosin:
Produkt leczniczy przeznaczony jest wyłącznie do podawania doustnego. Dawka ustalana jest na podstawie masy ciała pacjenta oraz
zależy od stopnia nasilenia choroby. Dawka dobowa powinna być podzielona na równe dawki pojedyncze podawane kilka razy na dobę.

Dzieci w wieku powyżej 1 roku: 50 mg/kg masy ciała na dobę, zwykle 1 ml/1 kg mc. podawanych w 3 lub 4 równych dawkach
podzielonych w ciągu doby. Stosować zgodnie z poniższą tabelą.

Czas trwania leczenia:
Czas trwania leczenia wynosi zwykle od 5 do 14 dni. Po ustąpieniu objawów podawanie leku należy kontynuować jeszcze przez 1 do 2
dni.

Przeciwwskazania:
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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.
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