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Neosine 500 mg x 20 tabl
 

Cena: 26,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 tabl

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Inosinum pranobexum

Opis produktu
 

Wstęp
Neosine to lek, który występuje w formie tabletek. Preparat wykazuje działanie przeciwwirusowe, a także zwiększa odporność
organizmu, szczególnie w przypadku nawracających infekcji dróg oddechowych górnych. Lek Neosine stosuje się do leczenia
opryszczki skóry twarzy i warg, które wywołuje wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex).

Neosine jest preparatem polecanym dla osób o obniżonej odporności.
Lek neosine stosuje się u pacjentów dorosłych oraz dzieci powyżej 1. roku życia.

Wskazania i działanie
Neosine to lek o działaniu przeciwwirusowym oraz immunostymulującym.
Polecany wspomagająco u osób o obniżonej odporności oraz w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych.

Neosine polecany jest w leczeniu opryszczki skóry twarzy i warg, jeśli wywołał je wirus opryszczki pospolitej.

Dawkowanie
Dawka Neosine ustalana jest na podstawie masy ciała pacjenta oraz zależy od stopnia nasilenia choroby. Zalecana dawka to 50 mg/kg
masy ciała na dobę.
Dawka dobowa Neosine powinna być podzielona na równe dawki pojedyncze podawane kilka razy na dobę. Czas trwania leczenia
wynosi zwykle od 5 do 14 dni.
Po ustąpieniu objawów podawanie leku należy kontynuować jeszcze przez 1 do 2 dni.

Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat): Zalecana dawka dobowa wynosi 50 mg/kg masy ciała/dobę. Dawka
maksymalna wynosi 4 g na dobę. Zwykle 1 g, tj. 2 tabletki 3 do 4 razy na dobę

Stosowanie u dzieci w wieku powyżej 1 roku: Zalecana dawka to 50 mg/kg masy ciała na dobę, podawana w kilku dawkach
podzielonych. Dla dzieci, które nie umieją połknąć tabletek, zaleca się podawanie leku Neosine w syropie.
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Sposób podania
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.

Przeciwwskazania
Leku Neosine nie powinno się przyjmować, gdy:

pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników preparatu. Objawami reakcji alergicznej
mogą być: wysypka skórna, świąd, trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka.
pacjent ma aktualnie napad dny moczanowej.

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, szczególnie gdy:

pacjent miał napady dny moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego,
pacjent miał kamicę nerkową,
u pacjent występują zaburzenia czynności nerek.

Neosine zawiera w swoim składzie skrobię pszeniczną, leku nie powinni stosować pacjenci z alergią na pszenicę (inną niż celiakia).
Preparat leczniczy Neosine mogą stosować pacjenci z celiakią.

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.

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

Nie należy stosować leku Neosine u dzieci poniżej 1 roku życia.
Lek może wpływać na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeżeli wystąpi ból głowy, zawroty głowy lub uczucie
senności, nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani wykonywać innych czynności wymagających koncentracji.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, Neosine 500 mg 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 krwi,
podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych lub stężenia azotu mocznikowego we krwi.
nudności lub wymioty,
ból brzucha,
swędzenia wysypka skórna,
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.

Preparat leczniczy Neosine może wchodzić w interakcje z lekami:

do leczenie dny moczanowej,
które zwiększają wydalanie kwasu moczowego, w tym leki moczopędne.
które hamują czynność układu odpornościowego.
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Skład
1 tabletka Neosine zawiera 500 mg inozyny pranobeksu (Inosinum pranobexum).

Substancją czynną leku Neosine jest inozyna pranobeks: kompleksu zawierającego inozynę oraz 4-acetamidobenzoesan
2-hydroksypropylodimetyloamoniowy w stosunku molarnym 1:3.

Substancje pomocnicze: skrobia pszeniczna, mannitol, powidon, magnezu stearynian.

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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