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Neosine syrop 250 mg/5 ml 150 ml
 

Cena: 17,39 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 150 ml

Postać Syropy

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Inosinum pranobexum

Opis produktu
 

Skład
1 ml syropu zawiera 50 mg inozyny pranobeksu (Inosinum pranobexum)

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

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 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): 1 ml/kg masy ciała/dobę, zwykle 3 g (czyli 60 ml syropu na dobę), podawane
w 3 lub 4 dawkach podzielonych.
Stosowanie u dzieci w wieku powyżej 1 roku: Zalecana dawka to 50 mg/kg masy ciała/dobę, zwykle 1 ml na 1 kg masy ciała w 3 lub 4
równych podzielonych dawkach podawanych w ciągu doby.

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.

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
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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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