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Neosine forte 500 mg/5 ml syrop 100 ml
 

Cena: 16,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Syropy

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Inosinum pranobexum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Neosine Forte w postaci syropu jest produktem działającym przeciwwirusowo oraz immunostymulująco, który może być
stosowany przez pacjentów dorosłych oraz młodzież i dzieci w wieku powyżej 1. roku życia. Lek posiada skondensowany skład, poza
tym wyróżnia się owocowym zapachem, dzięki czemu jego podanie najmłodszym nie jest zazwyczaj problematyczne.

Na co jest Neosine Forte? Wskazaniem do stosowania leku są wirusowe infekcje skóry oraz błon śluzowych. Lek może być stosowany
w przypadku opryszczki, poza tym znajduje zastosowanie w przypadku ospy wietrznej i półpaśca. Lek Neosine Forte można również
stosować w przypadku często nawracających infekcji górnych dróg oddechowych, poza tym bywa wykorzystywany w przypadku
zespołu powikłań odry. Składnikiem czynnym Neosine Forte jest pranobeks inozyny, którego działanie polega na normalizacji
mechanizmów odporności komórkowej, a także na pobudzaniu działania układu immunologicznego, w tym tego związanego z
odpornością na wirusy.

W opakowaniu znajduje się 100 ml leku Neosine Forte. W skład 1 ml syropu wchodzi 100 mg inozyny pranobeksu oraz składniki
pomocnicze. Zalecane jest zapoznanie się z dołączoną do opakowania ulotką leku, zanim pacjent zacznie go przyjmować czy podawać
dziecku. Jeśli lekarz nie wskaże inaczej, rekomendowane w ulotce dawkowanie Neosine Forte powinno być przestrzegane. Pacjentom
dorosłym zazwyczaj zaleca się 10 ml syropu w częstotliwości 3-4 razy na dobę. Dzieciom od 1. roku życia natomiast należy dostosować
dawkę leku do masy ciała. Dawka wynosi 0,5 ml syropu na 1 kg masy ciała na dobę, przy czym lek powinien być podawany dziecku w
trzech dawkach podzielonych. Terapia powinna trwać do ustąpienia objawów oraz dodatkowo o 1-2 dni dłużej. Jeśli pacjent będzie
stosować lek Neosine Forte 5-14 dni i nie nastąpi u niego poprawa bądź wręcz poczuje się gorzej, powinien skonsultować się z
lekarzem.

W czasie stosowania leku Neosine Forte u niektórych pacjentów mogą wystąpić działania niepożądane. Możliwe skutki uboczne
Neosine Forte to często pojawiające się u pacjentów bóle brzucha i stawów, a także bóle głowy lub zawroty głowy. Lek często powoduje
też wzrost stężenia kwasu moczowego we krwi (przemijający), a także podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych, czy też
podwyższenie stężenia azotu mocznikowego we krwi. Inne częste skutki uboczne Neosine Forte to wysypka i swędzenie, a także
zmęczenie, nudności z wymiotami lub bez nich, a oprócz tego złe samopoczucie. Pozostałe skutki uboczne sprawdzić można w ulotce.
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Lek Neosine Forte posiada przeciwwskazania, co oznacza, że nie wszyscy pacjenci powinni z niego korzystać. Przeciwwskazaniem
jest nadwrażliwość na inozyny pranobeks bądź jakikolwiek z pozostałych składników syropu. Produkt nie powinien być stosowany
przez osoby mające aktualnie napad dny moczanowej lub potwierdzone badaniami zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi.
Nie należy też leku Neosine Forte podawać dzieciom w wieku poniżej 1. roku życia. Pacjentki w ciąży i karmiące piersią nie
powinny Neosine Forte przyjmować na własną rękę – należy skonsultować się z lekarzem, który podejmie decyzję w tej sprawie.

Skład

Substancja czynna: pranobeks inozyny (Inosinum Pranobexum)
Pozostałe składniki: metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, sacharoza, sacharyna sodowa, kwas
cytrynowy, sodu wodorotlenek, aromat bananowy AR 0010, woda oczyszczona.

1 ml syropu zawiera 100 mg inozyny pranobeksu.

Wskazania i działanie
Neosine Forte to lek o działaniu przeciwwirusowym oraz immunostymulującym.
Polecany wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych, a także w
leczeniu wirusowych zakażeń skóry i błon śluzowych, np. w leczeniu opryszczki warg i skóry twarzy, ospy wietrznej, czy półpaśca.
Neosine Forte jest lekiem stosowanym również przy powikłaniach odry.

Substancja czynna leku Neosine Forte - pranobeks inozyny, normalizuje niedostateczne lub wadliwe mechanizmy odporności
komórkowej, pobudzając szereg czynności w układzie immunologicznym, które warunkują choćby odporność organizmu na wirusy.

Przeciwwskazania
Produktu leczniczego nie należy stosować:

u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
u pacjentów u których występuje aktualnie napad dny moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi.

U niektórych pacjentów może dojść do reakcji nadwrażliwości, objawiającej się pokrzywką, czy obrzękiem naczynioruchowym. W takiej
sytuacji należy przerwać podawanie leku.

Dawkowanie
Lek Neosine Forte w postaci syropu należy stosować według zaleceń lekarza lub zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce.
Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat):
0,5 ml syropu na kg masy ciała na dobę (zwykle 10 ml syropu 3 lub 4 razy na dobę).
Dzieci w wieku powyżej 1 roku życia:
0,5 ml syropu na kg masy ciała na dobę. lek należy podawać 3 razy na dobę:

10 do 14 kg - 2,5 ml
15 do 20 kg - 2,5 do 3,5 ml
21 do 30 kg - 3,5 do 5 ml
31 do 40 kg - 5 do 7,5 ml
41 do 50 kg - 7,5 do 9 ml

Leczenie trwa najczęściej od 5 do 14 dni. Zaleca się, by przyjmować lek jeszcze przez 1-2 dni od momentu ustąpienia objawów.

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.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

