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Neosine forte 1000 mg x 10 tabl
 

Cena: 15,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 tabl

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Inosinum pranobexum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Neosine Forte w postaci tabletek przeznaczony jest do stosowania wspomagającego u pacjentów z obniżoną odpornością, a także
u osób, które zmagają się z nawracającymi infekcjami dróg oddechowych. Substancją czynną Neosine Forte jest pranobeks inozyny,
którego właściwości obejmują hamowanie translacji komórek zaatakowanych przez wirusa. Lek nie tylko wspomaga pacjenta w walce z
infekcją wirusową, ale również chroni go przed ponownym zachorowaniem, pobudzając czynność układu immunologicznego.

Wskazaniem do stosowania leku Neosine Forte są nawracające infekcje wirusowe górnych dróg oddechowych, w tym szczególnie u
pacjentów z osłabionymi naturalnymi mechanizmami odpornościowymi. Lek stosować można także wspomagająco przy leczeniu
opryszczki wywoływanej przez wirusa Herpes simplex.

W opakowaniu znajduje się 10 tabletek doustnych Neosine Forte. Każda tabletka zawiera dawkę 1000 mg substancji czynnej, którą jest
pranobeks inozyny, a także substancje pomocnicze. Pranobeks inozyny to kompleks, w skład którego wchodzi inozyna i
4-acetamidobenzoesan 2-hydroksypropylodimetyloamoniowy. Substancje te w kompleksie występują w stosunku molarnym 1:3.

Lek stosować mogą osoby dorosłe oraz dzieci, które skończyły 1. rok życia, jednak w przypadku młodszych pacjentów, którzy nie są w
stanie samodzielnie połknąć tabletki, zaleca się stosowanie Neosine Forte w postaci syropu. Tabletki Neosine Forte należy przyjmować
doustnie zgodnie z dawkowaniem zawartym w ulotce lub ustalonym przez lekarza. Zalecane dawkowanie u osób dorosłych wynosi 50
mg substancji czynnej na kg masy ciała na dobę, co zazwyczaj odpowiada 1 tabletce przyjmowanej 3-krotnie w ciągu doby. W
przypadku dzieci zalecane dawkowanie dobowe to również 50 mg substancji czynnej na kg masy ciała – dawka dobowa powinna
zostać podzielona na kilka dawek podawanych w równych odstępach czasowych. Czas leczenia zazwyczaj wynosi 5–14 dni i bardzo
ważne jest, by lek przyjmować również po ustąpieniu objawów choroby minimum przez 1–2 dni. Jeśli mimo brania leku nie nastąpi
poprawa po 5–14 dniach terapii lekiem Neosine Forte, wówczas zaleca się kontakt z lekarzem.

W ulotce Neosine Forte opisano możliwe działania niepożądane, które mogą pojawić się u pacjentów w związku z zażyciem tabletek
(choć nie muszą). Do często występujących skutków ubocznych zaliczyć można wzrost stężenia kwasu moczowego we krwi
(przemijający), nudności, wymioty, dolegliwości bólowe brzucha, a także bóle lub zawroty głowy. Często pojawia się także wysypka

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

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/neosine-forte-1000-mg-x-10-tabl.html
http://www.aptusshop.pl/


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

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

 

skórna lub świąd, a dodatkowo wystąpić mogą bóle stawów, zmęczenie i złe samopoczucie. Niezbyt częste skutki uboczne Neosine
Forte to natomiast zaparcia, biegunki, a także wielomocz, senność lub bezsenność oraz nerwowość. Niektóre z działań niepożądanych
mogą wpływać na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn (np. bóle i zawroty głowy czy senność).

Neosine Forte w postaci tabletek nie może być stosowany przez wszystkich pacjentów ze wskazaniami. Przeciwwskazania do
stosowania Neosine Forte to między innymi uczulenie na inozyny pranobeks lub składniki pomocnicze leku. Nie można go stosować
przy aktualnym napadzie dny moczanowej oraz w przypadku zwiększonego stężenia kwasu moczowego we krwi, gdyż Neosine Forte
może przemijająco zwiększać stężenie kwasu moczowego (zarówno w krwi, jak i w moczu).

Szczególną ostrożność zachować powinni pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wcześniej zdiagnozowaną kamicą nerkową.
Natomiast jeśli na wskazanie lekarza lek Neosine Forte trzeba przyjmować długotrwale (powyżej 3 miesięcy), należy kontrolować
regularnie pracę nerek i wątroby pacjenta. Lek nie powinien być stosowany przez pacjentki w ciąży i karmiące piersią bez wcześniejszej
konsultacji z lekarzem, który dokona indywidualnej oceny korzyści i ryzyka terapii. Neosine Forte może również wchodzić w interakcje z
niektórymi lekami, dlatego ważne, by pacjent poinformował lekarza o stosowanych przez siebie medykamentach, w tym szczególnie o
przyjmowaniu leków na dnę moczanową, leków zwiększających wydalanie kwasu moczowego (również moczopędnych), a także leków
immunosupresyjnych i azydotymidyny.

Opis
1000 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 1000 mg inozyny pranobeksu oraz substancje pomocnicze: skrobia pszeniczna, mannitol, powidon 30, 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, w oryginalnym opakowaniu.

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.
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