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GROPRINOSIN FORTE syrop - 150ml
 

Cena: 22,90 zł

Opis słownikowy

OPAKOWANIE 150 ml (butelka)

POSTAĆ SYROP

PRODUCENT GEDEON RICHTER POLSKA SP.Z O.O.

REJESTRACJA LEK BEZ RECEPTY

SUBSTANCJA
CZYNNA

Inosinum pranobexum

Opis produktu
 

Opis produktu
Syrop Groprinosin Forte to lek przeciwwirusowy oraz zwiększający odporność organizmu. Można go stosować jako środek pobudzający
czynność układu odpornościowego u pacjentów z nawracającymi infekcjami górnych dróg oddechowych. Wskazaniem do podawania
syropu jest także leczenie opryszczki pospolitej u osób z rozpoznanym zakażeniem tym wirusem (Hepares simplex). Groprinosin Forte
jest przeznaczony dla osób powyżej 1 roku życia.

Działanie
Groprinosin Forte zawiera przeciwwirusowy pranobeks inozyny, który w warunkach in vitro zmniejsza namnażanie chorobotwórczych
dla człowieka wirusów z grupy Herpes. Ponadto syrop pobudza czynność układu odpornościowego, zwiększając odporność organizmu.

Sposób użycia
Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku: Zalecana dawka dobowa wynosi 50 mg/kg masy ciała na dobę (0,5 ml/kg mc. na dobę),
zwykle 3 g (czyli 30 ml syropu na dobę), podawane w 3 lub 4 dawkach podzielonych. Dawka maksymalna wynosi 4 g na dobę (czyli 40
ml syropu na dobę).
Dzieci powyżej 1 roku życia: 50 mg/kg masy ciała na dobę, zwykle 0,5 ml/kg mc. podawanych w 3 lub 4 równych dawkach podzielonych
w ciągu doby; stosować zgodnie z poniższą tabelą.

Przeciwwskazania
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.

Składniki
1 ml syropu zawiera 100,0 mg inozyny pranobeks: kompleksu zawierającego inozynę oraz 4-acetamidobenzoesan
2-hydroksypropylodimetyloamoniowy w stosunku molarnym 1:3. Substancje pomocnicze o znanym działaniu 1 ml syropu zawiera: 420
mg maltitolu, 1,8 mg metylu parahydroksybenzoesanu, 0,2 mg propylu parahydroksybenzoesanu.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekazabobrze.pl
https://www.aptekazabobrze.pl/groprinosin-forte-syrop-150ml.html
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

