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Eloprine 500 mg, 20 tabletek
 

cena: 16,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Dawka 500 mg

Opakowanie 20 tabletek

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja lek OTC

Substancja
czynna

inosinum

Zastosowanie Opryszczka

Opis produktu
 

Wskazania

  Wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających zakażeń górnych dróg oddechowych.

  W leczeniu opryszczki warg i skóry twarzy wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex).

  Lek Eloprine może być stosowany jedynie u pacjentów, u których w przeszłości rozpoznano zakażenie wirusem opryszczki pospolitej.
Jeśli po upływie 5 do 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Substancja czynna: inosinum pranobexum

Skład

1 tabletka zawiera:

500 mg substancji czynnej inozyny pranobeks (kompleks zawierający inozynę soli kwasu 4-acetamidobenzoesowego z
N,N-2-dimetyloamino-2-propanolem w stosunku molowym 1:3)

pozostałe składniki to: mannitol, skrobia ziemniaczana, powidon K-25, magnezu stearynian.

Dawkowanie

TDawka ustalana jest na podstawie masy ciała pacjenta oraz zależy od stopnia nasilenia choroby.
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 Dawkę dobową należy podzielić na równe dawki pojedyncze, podawane kilka razy na dobę.

Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) Zalecana dawka to 50 mg na kg masy ciała na dobę. Zazwyczaj dawka
dobowa wynosi 6 tabletek (3 g) w ciągu doby (czyli 2 tabletki 3 razy na dobę). Maksymalna dawka dobowa to 8 tabletek (4 g) w ciągu
doby (czyli 2 tabletki 4 razy na dobę).

Dzieci w wieku powyżej 1 roku Zalecana dawka to 50 mg na kg masy ciała na dobę, podawana w kilku równych dawkach podzielonych.

Czas trwania leczenia

Leczenie trwa zazwyczaj od 5 do 14 dni. Po ustąpieniu objawów podawanie leku zazwyczaj kontynuuje się jeszcze przez 1 do 2 dni.

Stosowanie u dzieci

Nie należy stosować leku u dzieci w pierwszym roku życia. Dla dzieci, które nie umieją połknąć tabletek, zaleca się podawanie leku w
postaci syropu 250 mg/5 ml lub 500 mg/5 ml.

Przeciwwskazania:

Nie stosować leku Eloprine:

  jeśli pacjent ma uczulenie na inozyny pranobeks lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; objawami reakcji alergicznej
mogą być: wysypka, świąd, trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka;

  jeśli pacjent ma aktualnie napad dny moczanowej (silny ból stawu z obrzękiem i zaczerwieniem skóry lub też w obrębie dużych stawów
dochodzi do wystąpienia wysięku) lub badania wykazały zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi.
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