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Neosine 500 mg x 50 tabl
 

Cena: 53,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 tabl

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Inosinum pranobexum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Neosine 500 mg w postaci tabletek jest preparatem przeciwwirusowym i zwiększającym odporność. Może być stosowany przez
pacjentów dorosłych, młodzież i dzieci od 1. roku życia (choć dzieciom, które nie są w stanie samodzielnie połknąć tabletki, zaleca się lek
Neosine w syropie).

Na co jest Neosine 500 mg? Wskazaniem do stosowania leku są stany obniżonej odporności. Lek może być pomocny także u
pacjentów zmagających się z nawracającymi infekcjami górnych dróg oddechowych. Preparat leczniczy można dodatkowo wykorzystać
w terapii opryszczki warg oraz skóry twarzy, która jest wywołana wirusem opryszczki pospolitej, o ile w przeszłości rozpoznano u
pacjenta infekcję nim. Substancja czynna leku – pranobeks inozyny – działa przeciwwirusowo, poza tym funkcją Neosine jest
pobudzanie czynności układu odpornościowego, co przyczynia się do zwiększenia odporności organizmu. Dodatkowo działanie Neosine
polega na hamowaniu namnażania chorobotwórczych wirusów z grupy Herpes.

W opakowaniu znajduje się 50 tabletek Neosine 500 mg. W skład 1 tabletki leku wchodzi 500 mg pranobeksu inozyny oraz składniki
pomocnicze. Lek powinien być stosowany po wcześniejszym zapoznaniu się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Zalecana dawka
leku w przypadku pacjentów dorosłych to 50 mg substancji czynnej na 1 kg masy ciała na dobę, co zwykle odpowiada 2 tabletkom
przyjmowanym 3 razy na dobę. Nie należy stosować więcej niż 8 tabletek na dobę. Jeśli chodzi o dawkowanie u dzieci, zaleca się
również podawanie 50 mg substancji czynnej na kg masy ciała na dobę, dzieląc dawkę dobową na kilka dawek w ciągu dnia. Dzieciom,
które nie są w stanie samodzielnie połknąć tabletki, zaleca się podawanie Neosine w syropie. Lek zazwyczaj należy przyjmować 5–14
dni. Powinien być brany przez 1–2 dni po ustąpieniu objawów. Jeśli w ciągu 5–14 dni pacjent nie zaobserwuje poprawy lub poczuje się
gorzej, powinien skonsultować się z lekarzem.
U niektórych pacjentów stosujących lek Neosine 500 mg w postaci tabletek mogą wystąpić działania niepożądane, jednak nie muszą
pojawić się one u każdego. Lek często powoduje przemijający wzrost stężenia kwasu moczowego we krwi. Może też powodować
podwyższenie aktywności azotu mocznikowego i aktywności enzymów wątrobowych. Dodatkowo lek Neosine 500 mg może
przyczyniać się do nudności z wymiotami bądź bez, a także do dolegliwości bólowych brzucha, swędzenia i wysypki skórnej, bólów
stawów i zmęczenia. Możliwe skutki uboczne Neosine 500 mg obejmują też złe samopoczucie i ból lub zawroty głowy. Pozostałe
działania niepożądane wyszczególniono w ulotce.
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Nie wszyscy pacjenci powinni przyjmować lek Neosine 500 mg. Przeciwwskazania dotyczą nadwrażliwości na pranobeks inozyny lub
składniki pomocnicze tabletek. Lek nie powinien być podawany dzieciom w wieku poniżej 1. roku życia. Przeciwwskazany jest też w
przypadku aktualnie trwającego napadu dny moczanowej. Lek Neosine 500 mg nie powinien być stosowany w ciąży i w czasie
karmienia piersią bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

Opis
500 mg, tabletki Inosinum pranobexum

Wskazania:
Wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. W leczeniu opryszczki
warg i skóry twarzy wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex).

OTC - Lek wydawany bez recepty.

Składniki
1 tabletka zawiera 500 mg inozyny pranobeksu oraz substancje pomocnicze: skrobia pszeniczna, mannitol, powidon, magnezu
stearynian

Stosowanie
Podanie doustne. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przechowywanie
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

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.
 

Galeria
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