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Groprinosin Forte 1000 mg x 10 tabl
 

Cena: 17,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 tabl

Postać Tabletki

Producent GEDEON RICHTER

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Inosinum pranobexum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Groprinosin Forte w postaci tabletek z inozyny pranobeksem to produkt działający przeciwwirusowo, który dodatkowo pozwala
wzmacniać odporność organizmu. Lek przeznaczony jest dla osób dorosłych, młodzieży oraz dzieci od 1. roku życia.

Na co jest Groprinosin Forte? Wskazaniem do stosowania leku są stany obniżonej odporności oraz nawracające infekcje górnych dróg
oddechowych. Lek można stosować wspomagająco do walki z opryszczką warg i skóry twarzy, której przyczyną jest infekcja wirusem
opryszczki pospolitej (Herpes simplex), o ile w przeszłości rozpoznano już u pacjenta zakażenie tym wirusem. Substancją czynną leku
jest pranobeks inozyny, który działa przeciwwirusowo. Ta substancja hamuje namnażanie wirusów z grupy Herpes. Funkcją Groprinosin
Forte jest również zwiększanie odporności organizmu.

Lek Groprinosin Forte powinien być stosowany dokładnie tak, jak opisano w dołączonej do niego ulotce, chyba że lekarz zaleci inaczej.
Tabletki należy przyjmować doustnie, popijając je odpowiednią ilością wody (np. ¼ szklanki). Dopuszczalne jest rozkruszenie tabletki i jej
rozpuszczenie w niewielkiej ilości wody, jeśli pacjent ma problem z połknięciem jej w całości. Jeśli jednak dziecko nie może połknąć
tabletek, lepiej podać mu Groprinosin Forte w syropie.

W opakowaniu znajduje się 10 tabletek doustnych Groprinosin Forte. W skład 1 tabletki wchodzi 1000 mg pranobeksu inozyny oraz
substancje pomocnicze. Zalecana dawka dla osób dorosłych to 50 mg substancji czynnej na kilogram masy ciała na dobę. Zwykle
odpowiada to 3 tabletkom (3 g substancji czynnej) na dobę, przyjmowanym w 3 dawkach podzielonych (1 tabletka 3 razy dziennie). Nie
powinno się przekraczać maksymalnej dawki dobowej leku, czyli 4 g substancji czynnej, co odpowiada 4 tabletkom Groprinosin Forte na
dobę. Dobowa dawka substancji czynnej dla dzieci powyżej 1. roku życia także wynosi 50 mg/kg masy ciała i również należy podzielić ją
na kilka dawek w ciągu dnia. Lek należy przyjmować do ustąpienia objawów oraz dodatkowo 1–2 dni. Jeśli jednak po 5–14 dniach
stosowania leku pacjent nie odczuje poprawy lub jego dolegliwości nasilą się, powinien skontaktować się z lekarzem.

Groprinosin Forte działania niepożądane może mieć działania niepożądane. Bardzo rzadkie są ciężkie reakcje alergiczne po przyjęciu
leku, ale jeśli pacjent zauważy ich objawy (świszczący oddech, wysypka lub świąd, trudności z oddychaniem, obrzęk twarzy, warg lub
powiek) powinien niezwłocznie odstawić lek i natychmiast skonsultować się z lekarzem. Jeśli chodzi o inne skutki uboczne Groprinosin
Forte, bardzo często dochodzi do zwiększenia stężenia kwasu moczowego we krwi lub moczu. Często natomiast pojawiają się też
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nudności (z wymiotami lub bez nich) oraz wzrost aktywności enzymów wątrobowych i wzrost stężenia azotu mocznikowego we krwi.
Częstymi działaniami niepożądanymi są bóle brzucha lub stawów oraz bóle, lub zawroty głowy. Pacjenci mogą zmagać się też ze
zmęczeniem lub złym samopoczuciem, a nawet z wysypką, swędzeniem skóry bądź bólem brzucha. Niezbyt często natomiast
występują objawy nerwowości, biegunek lub zaparć, a nawet bezsenności lub wielomoczu. W ulotce wymienia się również działania
niepożądane leku o nieznanej częstotliwości, w tym bóle w nadbrzuszu, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywkę, reakcję alergiczną (również
nagłą), wstrząs anafilaktyczny, a nawet rumień.

Przeciwwskazaniem Groprinosin Forte jest nadwrażliwość na pranobeks inozyny lub składniki pomocnicze tabletek. Lek nie powinien
być także stosowany w trakcie napadu dny moczanowej lub zwiększonego stężenia kwasu moczowego we krwi. Lek nie jest
przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 1. roku życia i nie powinien być stosowany w ciąży i w czasie karmienia piersią, chyba że lekarz
tak zaleci, po wcześniejszej analizie ryzyka i korzyści terapii. Produkt może wchodzić w interakcje z niektórymi medykamentami. Lek
Groprinosin Forte nie powinien być stosowany, gdy zostanie przekroczony termin jego ważności (podany jest na opakowaniu).

Skład

Substancją czynną leku Groprinosin jest: inozyny pranobeks (kompleks zawierający inozynę oraz 4-acetamidobenzoesan
2-hydroksypropylodimetyloamoniowy w stosunku molarnym 1:3).

Jedna tabletka zawiera 1000 mg pranobeksu inozyny.

Substancje pomocnicze leku to: skrobia ziemniaczana, powidon K-25, magnezu stearynian.

Wskazania i działanie
Groprinosin Forte w tabletkach to lek przeciwwirusowy, który zwiększa odporność organizmu (pobudza czynność układu
odpornościowego do wzmożonej pracy). Substancją czynną leku jest pranobeks inozyny, który hamuje in vitro namnażanie wirusów z
grupy Herpes, które są chorobotwórcze dla człowieka. Co ważne, substancja ta wykazuje również działanie immunostymulujące, które
wynika z wyraźnego pobudzenia odpowiedni odpornościowej gospodarza in vivo pod wpływem działania leku.

Groprinosin Forte jest zalecany do przyjmowania:

wspomagająco u osób z obniżoną odpornością;
w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 1. roku życia;
podczas leczenia opryszczki warg i skóry, która wywołana jest przez wirusa opryszczki pospolitej (Herpes simplex).

Należy pamiętać, że lek Groprinosin Forte może być stosowany wyłącznie u tych pacjentów, u których w przeszłości rozpoznano
zakażenie wirusem opryszczki pospolitej.

Dawkowanie
Groprinosin Forte to lek, który należy przyjmować zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza
czy też farmaceuty. Lek stosuje się doustni, popijając odpowiednią ilością płynu (najlepiej wody). Leczenie Groprinosin Forte trwa od
5-14 dni, natomiast lek można przyjmować jeszcze przez dzień lub dwa po ustąpieniu objawów.

Zalecane dawkowanie Groprinosin Forte:

dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat): zalecana dawka to 50 mg/kg masy ciała na dobę. Zazwyczaj dawka
dobowa wynosi 3 tabletki (3 g) w ciągu doby (czyli 1 tabletka 3 razy na dobę). Maksymalna dawka dobowa to 4 tabletki (4 g) w
ciągu doby (czyli 1 tabletka 4 razy na dobę);
dzieci w wieku powyżej 1. roku życia: zalecana dawka to 50 mg/kg masy ciała na dobę, podawana w kilku dawkach
podzielonych. Dla dzieci, które nie potrafią połykać tabletek, zaleca się podawanie leku Groprinosin Forte w syropie.

Przeciwwskazania
Lek Groprinosin Forte nie powinien być stosowany u pacjentów:

którzy mają 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 których 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.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

Działania niepożądane
Podobnie jak każdy lek, Groprinosin Forte może wywołać reakcję alergiczną, jednakże ciężkie reakcje alergiczne po przyjęciu leku
Groprinosin Forte występują bardzo rzadko.

Należy natychmiast skonsultować się z lekarzem, jeżeli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów:

nagle pojawiający się świszczący oddech
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).

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

Al. Jerozolimskie 181C
02 222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309

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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