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Neosine forte 1000 mg x 30 tabl
 

Cena: 35,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Inosinum pranobexum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Neosine forte 1000 mg w postaci tabletek jest produktem z pranobeksem inozyny, który może być stosowany przez pacjentów
dorosłych, młodzież oraz dzieci od 1. roku życia (przy czym dzieciom, które nie są w stanie połknąć tabletki, zaleca się podawanie
produktu leczniczego w postaci syropu). Na co jest Neosine forte 1000 mg? Wskazaniem do stosowania leku jest przyjmowanie
wspomagające w przypadku obniżenia odporności oraz problemów z nawracającymi infekcjami górnych dróg oddechowych. Lek może
być również stosowany w przypadku leczenia opryszczki warg i skóry twarzy, która związana jest z infekcją wirusem opryszczki
pospolitej (Herpes simplex).

W opakowaniu znajduje się 30 tabletek leku Neosine forte 1000 mg. W skład 1 tabletki leku wchodzi 1000 mg pranobeksu inozyny oraz
składniki pomocnicze. Zanim pacjent zacznie przyjmować lek Neosine forte 1000 mg, powinien przeczytać ulotkę dołączoną do jego
opakowania. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w ulotce leku, chyba że lekarz wyda inne rekomendacje. Zalecane dawkowanie 
Neosine forte 1000 mg u pacjentów dorosłych (także w podeszłym wieku) to 50 mg substancji czynnej na 1 kg masy ciała na dobę, co
zazwyczaj odpowiada 1 tabletce Neosine forte 1000 mg przyjmowanej w częstotliwości 3 razy na dobę. Nie należy przyjmować
jednocześnie większej dawki dobowej leku niż 4 tabletki. Jeśli chodzi natomiast o dawkowanie Neosine forte 1000 mg u dzieci w wieku
powyżej 1. roku życia, rekomendowana dawka wynosi 50 mg substancji czynnej na kilogram masy ciała na dobę – dawkę dobową
należy rozdzielić na kilka dawek podzielonych. Jeśli dziecko nie jest jeszcze w stanie połknąć tabletki, powinno przyjmować lek Neosine
forte w syropie.

Stosowanie leku Neosine forte 1000 mg może wiązać się z tym, że u niektórych pacjentów wystąpią działania niepożądane. Lek często
powoduje ból brzucha i przemijający wzrost stężenia kwasu moczowego we krwi. Często też powoduje wzrost aktywności enzymów
wątrobowych oraz wzrost stężenia azotu mocznikowego we krwi. Lek Neosine forte 1000 mg może też przyczyniać się do wystąpienia
u pacjenta nudności (z wymiotami bądź bez wymiotów), a oprócz tego może powodować wysypkę skórną i swędzenie, a także
zmęczenie i złe samopoczucie. Częste skutki uboczne Neosine forte 1000 mg to również dolegliwości bólowe stawów, poza tym lek
może powodować ból lub zawroty głowy. Niezbyt często lek powoduje natomiast zaparcia lub biegunkę, a także senność lub
bezsenność, poza tym może powodować nerwowość. Wszystkie możliwe działania niepożądane leku przedstawiono w jego ulotce. Jeśli
pacjent zaobserwuje je u siebie lub pojawią się u niego skutki uboczne nieopisane w ulotce, powinien skonsultować się z lekarzem.
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Lek Neosine forte 1000 mg ma przeciwwskazania, więc nie wszyscy pacjenci powinni z niego korzystać. Przeciwwskazaniem do
stosowania leku jest nadwrażliwość na jego substancję czynną lub na zawarte w nim składniki pomocnicze. Lek nie powinien być
podawany dzieciom poniżej 1. roku życia. Nie należy również stosować go u pacjentów, którzy mają aktualnie napad dny moczanowej
lub zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi.

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.
 

Galeria
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