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Groprinosin syrop 150 ml
 

Cena: 18,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,05 g/ml

Opakowanie 150 ml

Postać syrop

Producent GEDEON RICHTER POLSKA SP.Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Inosinum pranobexum

Opis produktu
 

Nazwa: Groprinosin syrop 
Opakowanie:  150ml
Skład:  Substancją czynną leku jest 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).
Opis produktu:  Lek Groprinosin zawiera jako substancję czynną inozyny pranobeks, która wykazuje działanie przeciwwirusowe i
pobudzające czynność układu odpornościowego.
Wskazania:  Wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych.
Przeciwwskazania:  Nie stosować leku Groprinosin

Jeśli pacjent ma uczulenie na inozyny pranobeks lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
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.
Działania niepożądane:  Często (występują u 1 do 10 osób na 100):

przemijające zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi,
podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych lub stężenia azotu mocznikowego we krwi,
bóle głowy,
zawroty głowy,
zmęczenie lub złe samopoczucie,
nudności z wymiotami lub bez,
ból brzucha,
świąd skóry,
wysypka skórna (jako jedyny objaw),
bóle stawów.
Niezbyt często (występują u 1 do 10 osób na 1000):
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senność lub trudności w zasypianiu (bezsenność),
biegunka,
zaparcia,
wielomocz (zwiększona ilość wydalanego moczu),
nerwowość.
Uwaga:  Groprinosin zawiera metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan, które mogą wywoływać reakcje
alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Groprinosin zawiera także sacharozę. Jeśli poinformowano pacjenta o nietolerancji niektórych cukrów, należy przed zastosowaniem leku
skonsultować się z lekarzem.
Uwaga:  Nie należy stosować leku u dzieci poniżej 1 roku życia.
Sposób użycia:  Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

Zalecana dawka dobowa wynosi 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

Zazwyczaj zalecana dawka wynosi 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.
Status:  Produkt leczniczy

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i 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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