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Neosine 500 mg 50 tabl odporność wirusy grypa
 

cena: 39,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Dawka 500 mg

Opakowanie 50 tabletek

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja lek

Substancja
czynna

inozinum

Zastosowanie Witaminy

Opis produktu
 

Substancja czynna: inosinum pranobexum

Skład

Jedna tabletka zawiera:

500 mg inozyny pranobeksu

Pozostałe składniki to: skrobia pszeniczna, mannitol, powidon, magnezu stearynian

Zawartość

Lek Neosine ma postać tabletek. Tabletki są podłużne, owalne, obustronnie wypukłe, z linią podziału po jednej stronie. Linia podziału na
tabletce ułatwia tylko jej rozkruszenie, w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki. Opakowanie: 50 tabletek w
tekturowym pudełku.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli w tym osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat): zalecana dawka to 50 mg na kg masy ciała na dobę - zwykle 1 g, tj. 2 tabletki,
3 razy na dobę.
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 Nie należy przyjmować więcej, niż 8 tabletek na dobę.

Czas trwania leczenia

Leczenie zwykle trwa od 5 do 14 dni. Zaleca się, aby po ustąpieniu objawów choroby przyjmować lek jeszcze przez 1 do 2 dni.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Neosine

Brak danych dotyczących przedawkowania leku Neosine.

Pominięcie przyjęcia leku Neosine

W przypadku pominięcia dawki leku, należy przyjąć dawkę tak szybko, jak to jest możliwe i kontynuować leczenie. Nie należy stosować
dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Produktu leczniczego nie należy stosować:

u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą

u pacjentów u których występuje aktualnie napad dny moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi.

Uwagi do stosowania

Tabletkę należy popić dużą ilością płynu, najlepiej wodą. W razie trudności z połykaniem całej tabletki, w celu ułatwienia przyjęcia leku,
tabletkę można pokruszyć i rozpuścić w niewielkiej ilości wody.

Ostrzeżenia

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Neosine należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

jeśli pacjent chorował na dnę moczanową lub miał podwyższone stężenie kwasu moczowego; lek może powodować przemijające
zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi i w moczu;

jeśli pacjent chorował na kamicę nerkową;

jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek; podczas stosowania leku Neosine lekarz będzie regularnie badał krew i kontrolował pracę
nerek;

jeśli leczenie jest długotrwałe (trwa 3 miesiące lub dłużej) lekarz zleci regularne badania krwi oraz pracy nerek.

Szczególnie należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent stosuje:

leki do leczenia dny moczanowej (np. allopurynol lub inne inhibitory oksydazy ksantynowej);

leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego, w tym leki moczopędne (zwiększające wytwarzanie moczu), np. furosemid, torasemid,
kwas etakrynowy, hydrochlorotiazyd, chlortalidon, indapamid;

leki hamujące czynność układu odpornościowego (tak zwane leki immunosupresyjne, stosowane u pacjentów po przeszczepieniu
narządów lub w atopowym zapaleniu skóry);

azydotymidynę (lek stosowany w leczeniu choroby AIDS).

Lek Neosine zawiera skrobię pszeniczną. Leku nie powinni stosować pacjenci z alergią (uczuleniem) na pszenicę (inną niż celiakia –
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 zwana chorobą trzewną).Lek Neosine mogą stosować pacjenci z celiakią.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Często (u 1 do 10 na 100 pacjentów):

przemijające zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi;

podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych lub stężenia azotu mocznikowego we krwi;

nudności z wymiotami lub bez;

ból brzucha;

swędzenie, wysypka skórna;

ból głowy, zawroty głowy;

zmęczenie, złe samopoczucie;

bóle stawów.

Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1 000 pacjentów):

biegunka;

zaparcia;

nerwowość;

senność lub trudności w zasypaniu (bezsenność);

wydalenie dużej ilości moczu (wielomocz).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy
powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych:

Interakcje z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje przyjmować.

Prowadzenie pojazdów

Lek może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeśli wystąpi ból głowy, zawroty głowy lub uczucie
senności, nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani wykonywać innych czynności wymagających koncentracji.

Ciąża i laktacja

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
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Nie należy przyjmować leku Neosine w okresie ciąży i karmienia piersią bez konsultacji z lekarzem, który oceni, czy korzyści ze
stosowania leku u matki przewyższają ryzyko dla dziecka.

Sposób przechowywania15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: AFLOFARM

Pozwolenie: MZ 17585
 

Parametry

Wybierz moc 500 mg (0,00 PLN)
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