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Neosine Plus, 50 tabletek najmocniejszy skład
 

cena: 79,89 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
 

Wskazania

Lek Neosine Plus jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 1 roku.

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

W leczeniu opryszczki warg i skóry twarzy wywołanej przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex). Lek Neosine plus może być
stosowany jedynie u pacjentów, u których w przeszłości rozpoznano zakażenie wirusem opryszczki pospolitej.

Lek stosuje się w stanach zwiększonego zapotrzebowania na cynk, występującego w wyżej wymienionych wskazaniach. Jeśli po
upływie 5 do 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Substancja czynna: złożone

Skład

Substancjami czynnymi leku są inozyny pranobeks i cynk w postaci cynku glukonianu. Jedna tabletka zawiera 500 mg inozyny
pranobeksu i 3,125 mg jonów cynku.

Pozostałe składniki to: skrobia pszeniczna, powidon 30, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), sodu laurylosiarczan, mannitol,
magnezu stearynian.

Dawkowanie
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 Zalecana dawka inozyny pranobeksu to 50 mg na kg masy ciała na dobę.

Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat):

Zwykle 2 tabletki 3 razy na dobę. Nie należy przyjmować więcej niż 8 tabletek na dobę. Dawka maksymalna wynosi 4 g inozyny
pranobeksu na dobę.

Dzieci w wieku powyżej 1 roku:

Zalecana dawka inozyny pranobeksu to 50 mg na kg masy ciała na dobę, podawana w kilku dawkach podzielonych.

Dzieciom, które nie są w stanie połknąć tabletek, zaleca się podawanie leku w syropie.

Przeciwwskazania

Kiedy nie przyjmować leku Neosine plus:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne (inozyny pranobeks lub cynku glukonian) lub którykolwiek z pozostałych składników
tego 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 (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.

Zawartość:

Opakowanie zawiera 50 tabletek.

Sposób przechowywania: poniżej 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: AFLOFARM FARMACJA

Pozwolenie: MZ 25843

Ważne przed zastosowaniemzwiń

Ostrzeżenia

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

jeśli pacjent miał napady dny moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego - lek może powodować przemijające zwiększenie
stężenia kwasu moczowego we krwi i w moczu;

jeśli pacjent miał kamicę nerkową;

jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek - podczas stosowania leku Neosine plus 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 i wątroby.

Podczas przyjmowania leku Neosine plus zaleca się ostrożność w przypadku przyjmowania innych leków i (lub) suplementów diety
zawierających w swym składzie cynk.

Działania niepożądane

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

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane
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 Często (u 1 do 10 na 100 pacjentów):

przemijające zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi i w moczu;

zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych lub stężenia azotu mocznikowego we krwi;

nudności z wymiotami lub bez;

ból brzucha;

swędzenie, wysypka skórna;

ból głowy lub 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).

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

Na początku leczenia, sole cynku mogą powodować niestrawność. Objawy te występują częściej jeśli cynk przyjmowany jest na pusty
żołądek. Objawy ustępują szybko po zaprzestaniu stosowania leku.

Zgłaszanie działań niepożądanych:

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie 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:

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.
 

Parametry

Wybierz moc 500 mg (0,00 PLN)
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