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Neosine forte 100 ml odporność grypa syrop odporność
grypa
 

cena: 19,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Dawka 500mg/5ml

Opakowanie 100 ML

Postać syrop

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja lek OTC

Substancja
czynna

inozinum

Zastosowanie Witaminy

Opis produktu
 

Działanie

Lek Neosine forte zawiera substancję czynną - inozyny pranobeks, która hamuje namnażanie chorobotwórczych dla człowieka wirusów
z grupy Herpes.

Substancja czynna: inosinum pranobexum

Skład

Substancją czynną leku jest

inozyna pranobeks (Inosinum Pranobexum): kompleksu zawirającego inozynę oraz 4-acetamidobenzoesan
2-hydroksypylodimetyloamoniowy w stosunku molarnym 1:3.

5 ml syropu zawiera 500 mg inozyny pranobeksu.

Substancje pomocnicze

metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), sacharoza, sacharyna sodowa, kwas cytrynowy, sodu
wodorotlenek, glikol propylenowy, aromat bananowy AR 0010, woda oczyszczona.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.
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Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku: zwykle 10 ml 3 lub 4 razy na dobę.

Dzieci w wieku powyżej 1 roku: 0,5 ml syropu na kg masy ciała na dobę. Lek należy podawać 3 razy dziennie, zgodnie z poniższą tabelą:

Masa ciała dziecka: Dawka jednorazowa
10 do 14 kg: 2,5 ml
15 do 20 kg: 2,5 do 3,5 ml
21 do 30 kg: 3,5 do 5 ml
31 do 40 kg: 5 do 7,5 ml
41 do 50 kg: 7,5 do 9 ml

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

Działanie

Neosine forte jest lekiem przeciwwirusowym. Zwiększa odporność organizmu poprzez pobudzanie czyności układu odpornościowego.

Wskazania

Neosine forte jest stosowany wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg
oddechowych. Dodatkowo Neosine forte stosowane jest w leczeniu opryszcczki warg i skóry twarzy wywołane przez wirus opryszczki
pospolitej Herpes simplex.

Przeciwwskazania

Kiedy nie przyjmować leku Neosine forte:

jeśli pacjent ma uczuclenie na substancje czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku. Objawami reakcji alergicznej mogą
być: wysypka skórna, świąd, trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka.
jeśli pacjent ma aktualnie napad dny moczanowej lub badania wykazały zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi.
Działania niepożądane

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

Często występujące działania niepożądane (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 skórma,
ból głowy lub zawroty głowy,
zmęczenie, złe samopoczucie,
bóle stawów.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

biegunka,
zaparcia,
nerwowość,
senność lub trudności w zasypianiu,
wydalanie dużej ilości moczu.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Neosine forte należy omówić z lekarzem lub farmaceutą jeśli pacjent ma napadny dny
moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego, jeśli pacjent ma kamicę nerkową, jeśli leczenie jest długotrwałe trwa 3
miesiące lub dłużej lekarz zleci regularne badania krwi oraz pracy nerek i wątroby.
Lek Neosine forte zawiera sacharozę, jeśli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, pacjen powinien
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
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 Lek Neosine forte zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu mogą powodować reakcje alergiczne.
Lek zawiera sód, należy wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w
diecie.
Lek przechowywać w temperaturze poniżej 26oC. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Neosine forte może wchodzić w interakcje z:

lekami stosowanymi w leczeniu dny moczanowej,
lekami zwiększającymy wydalanie kwasu moczanowego,
lekami hamującymi czynność układu odpornościowego.
Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piesią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy przyjmować leku Neosine forte w okresie ciąży i karmienia piesią bez konsultacji z lekarzem, który oceni, czy korzyści ze
stosowania leku u matki przewyższają  ryzyko dla dziecka.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Nie należy stosować leku u dzieci poniżej 1 roku życia.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jeśli wystąpi ból głowy, zawroty głowy lub uczucie senności, nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwac maszyn ani wykonywać innych
czynności wymagających koncentracji.
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