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Groprinosin 50 mg/ml syrop 150 ml
 

Cena: 20,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 150 ml

Postać Syropy

Producent GEDEON RICHTER

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Inosinum pranobexum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Groprinosin 50 mg/ml syrop w postaci syropu doustnego z inozyny pranobeksem jest preparatem działającym przeciwwirusowo i
pobudzająco w stosunku do pracy układu odpornościowego. Lek może być stosowany przez pacjentów dorosłych oraz przez młodzież i
dzieci w wieku powyżej 1. roku życia. Syrop ma atrakcyjny smak malinowy, dzięki czemu chętnie przyjmowany jest w razie konieczności
przez młodszych pacjentów.

Na co jest Groprinosin 50 mg/ml syrop? Wskazaniem do stosowania leku jest problem obniżonej odporności lub nawracających infekcji
górnych dróg oddechowych. Lek można wykorzystać też w celu leczenia opryszczki warg oraz skóry twarzy, która jest związana z
działaniem wirusa Herpes simplex (o ile wcześniej u pacjenta infekcja wirusem opryszczki pospolitej została już rozpoznana). Składnik
czynny leku, inozyny pranobeks, działa przeciwwirusowo, hamując zewnątrzustrojowe namnażanie wirusów należących do grupy
Herpes. Dodatkowo Groprinosin 50 mg/ml syrop pobudza czynność układu odpornościowego pacjenta.

W opakowaniu znajduje się 150 ml syropu Groprinosin 50 mg/ml. W skład 1 ml syropu wchodzi 50 mg inozyny pranobeksu oraz
składniki pomocnicze. Przed rozpoczęciem stosowania leku należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Jeśli lekarz
nie wyda pacjentowi indywidualnie innych rekomendacji, należy przestrzegać podanych w ulotce zaleceń dotyczących stosowania leku,
w tym również jeśli chodzi o dawkowanie Groprinosin 50 mg/ml syrop. Lek należy przyjmować w dawce dostosowanej do wieku i masy
ciała pacjenta. Dzieciom od 1. roku życia zaleca się 50 mg inozyny pranobeksu na kilogram masy ciała na dobę (1 ml syropu na 1 kg
masy ciała na dobę) – dawka ta powinna być podawana w 3-4 dawkach podzielonych. Pacjentom dorosłym zaleca się natomiast 50 mg
inozyny pranobeksu na kilogram masy ciała na dobę (1 ml syropu na 1 kg masy ciała na dobę) stosowane w 3-4 dawkach podzielonych,
przy czym nie należy przekraczać maksymalnej dawki 4 g substancji czynnej na dobę.

U pacjentów stosujących lek Groprinosin 50 mg/ml syrop mogą wystąpić działania niepożądane, jednak nie u każdego się one
pojawiają. Lek może powodować zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi lub w moczu – ten skutek uboczny pojawia się u
pacjentów bardzo często. Często natomiast lek Groprinosin 50 mg/ml syrop przyczynia się do bólów brzucha i głowy, zawrotów głowy,
zmęczenia lub złego samopoczucia, a także nudności z wymiotami lub bez wymiotów. Lek Groprinosin 50 mg/ml syrop może też
powodować wysypkę skórną czy też przyczyniać się do swędzenia skóry. Pozostałe skutki uboczne Groprinosin 50 mg/ml syrop
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opisano w dołączonej do opakowania ulotce.

Lek Groprinosin 50 mg/ml syrop ma też przeciwwskazania, więc nie wszyscy mogą go przyjmować. Lek jest przeciwwskazany u
pacjentów uczulonych na inozyny pranobeks bądź składniki pomocnicze produktu. Nie należy też z niego korzystać w przypadku
aktualnie występującego napadu dny moczanowej bądź zwiększonego (potwierdzonego badaniami) stężenia kwasu moczowego we
krwi.

Skład

Substancją czynną leku Groprinosin jest: inozyny pranobeks (Inosinum pranobexum).

1 ml syropu zawiera 50,0 mg inozyny pranobeks.

Substancje pomocnicze: sacharoza, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, woda oczyszczona,
sacharyna sodowa, glicerol, etanol 96% oraz aromat malinowy L-144739 (cukier, glikol propylenowy, etanol, naturalna substancja
zapachowa).

Wskazania i działanie
Groprinosin to lek w postaci syropu o smaku malinowym, który wykazuje działanie przeciwwirusowe i zwiększające odporność
organizmu (pobudzające czynność układu odpornościowego). Substancją czynną zawartą w leku jest pranobeks inozyny, która ma na
celu hamowanie zewnątrzustrojowego namnażania wirusów z grupy Herpes, które są chorobotwórcze dla człowieka i mogą się
przyczyniać do powstania opryszczki warg oraz skóry twarzy.

Lek Groprinosin jest wskazany do stosowania:

wspomagająco u osób o obniżonej odporności;
w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych;
w leczeniu opryszczki warg i skóry twarzy, która wywołana jest przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex).

Co ważne, Groprinosin może być stosowany wyłącznie u tych pacjentów, u których w przeszłości rozpoznano zakażenie wirusem
opryszczki pospolitej.

Dawkowanie
Groprinosin należy przyjmować zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza czy też
farmaceuty. Leczenie syropem Groprinosin powinno trwać od 5 do 14 dni. Po ustąpieniu objawów choroby stosowanie leku można
kontynuować jeszcze przez 1-2 dni.

Zalecane dzienne spożycie leku Groprinosin:

dorośli (w tym osoby powyżej 65. roku życia: 50 mg/kg masy ciała na dobę (1 ml syropu na 1 kg masy ciała na dobę), zwykle 3 g
(czyli 60 ml syropu) na dobę, podawane w 3 lub 4 dawkach podzielonych. Dawka maksymalna wynosi 4 g inozyny pranobeks na
dobę (czyli 80 ml syropu/dobę);
dzieci powyżej 1. roku życia: zazwyczaj zalecana dawka wynosi 50 mg/kg masy ciała/dobę (1 ml syropu na 1 kg masy ciała na
dobę) w 3 lub 4 równych podzielonych dawkach podawanych w ciągu doby.

Przeciwwskazania
Lek Groprinosin nie powinien być stosowany w sytuacji, gdy:

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;
u pacjenta występuje 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.

Działania niepożądane
Podobnie jak każdy lek Groprinosin może wywołać reakcję alergiczną, jednakże ciężkie reakcje alergiczne po przyjęciu leku Groprinosin
występują bardzo rzadko. Należy natychmiast skonsultować się z lekarzem, jeżeli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów:

nagle pojawiający się świszczący oddech
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trudności w oddychaniu
obrzęk powiek, twarzy, warg
wysypka lub świąd (zwłaszcza jeśli dotyczą całego ciała).

Donoszono o występowaniu poniższych działań niepożądanych:

bardzo często (występuje częściej niż u 1 na 10 pacjentów)
zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi lub w moczu.

często (występują u 1 do 10 osób na 100):
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 skóry;
wysypka skórna (jako jedyny objaw);
bóle głowy;
zawroty głowy;
zmęczenie lub złe samopoczucie;
bóle stawów;

niezbyt często (występują u 1 do 10 osób na 1000):
biegunka;
zaparcia;
nerwowość;
senność lub trudności w zasypianiu (bezsenność);
zwiększona objętość moczu (wielomocz);

częstość nieznana (nie może być określana na podstawie dostępnych danych):
ból w nadbrzuszu, obrzęk twarzy, warg, powiek lub gardła (obrzęk naczynioworuchowy), pokrzywka, reakcja alergiczna,
reakcja alergiczna dotycząca całego ciała (reakcja anafilaktyczna), wstrząs anafilaktyczny, zawroty głowy,
zaczerwienienie skóry (rumień).

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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