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Eloprine Forte 500mg/5ml, syrop, 150ml
 

Cena: 18,03 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,5 g/5ml

Producent POLFARMEX S.A.

Opis produktu
 

Wskazania: wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających zakażeń górnych dróg oddechowych.

Skład: 1ml syropu zawiera 100mg inozyny pranobeksu #℣佐⌡⌀䤀渀漀猀椀渀甀洀 瀀爀愀渀漀戀攀砀甀洀⌡⍃倣℣: kompleksu zawierającego inozynę oraz
4-acetamidobenzoesan 2-hydroksypropylodimetyloamoniowy w stosunku molarnym 1:3. Substancje pomocnicze: metylu
parahydroksybenzoesan [E 218], propylu parahydroksybenzoesan [E 216], sacharoza, kwas cytrynowy jednowodny, sodu wodorotlenek,
aromat truskawkowy płynny, woda oczyszczona.

Działanie: inozyny pranobeks jest syntetyczną pochodną puryny. Wykazuje działanie immunostymulujące i przeciwwirusowe, które
wynika z wyraźnego pobudzenia odpowiedzi odpornościowej gospodarza in vivo pod wpływem działania produktu leczniczego.

Dawkowanie: Dawka ustalana jest na podstawie masy ciała pacjenta oraz zależy od stopnia nasilenia choroby. Dawkę dobową należy
podzielić 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 #℣佐⌡⌀瀀漀眀礁簀攀樀 㘀㔀 氀愀琀⌡⍃倣℣
Zalecana dawka dobowa wynosi 50 mg/kg masy ciała na dobę #℣佐⌡⌀　Ⰰ㔀 洀氀 渀愀  欀最 洀挀⸀ 渀愀 搀漀戁ᤀ⌡⍃倣℣, zwykle 3 g #℣佐⌡⌀挀稀礀氀椀 ㌀　 洀氀 猀礀爀漀瀀甀⌡⍃倣℣ na dobę,
podawane w 3 lub 4 dawkach podzielonych. Dawka maksymalna wynosi 4 g #℣佐⌡⌀挀稀礀氀椀 㐀　 洀氀 猀礀爀漀瀀甀⌡⍃倣℣ na dobę. Dzieci w wieku powyżej 1 roku:
50mg/kg masy ciała na dobę, zwykle 0,5ml syropu na 1 kg masy ciała w 3 lub 4 równych podzielonych dawkach podawanych w ciągu
doby; stosować zgodnie z poniższą tabelą. Masa ciała: - 10–14 kg 3×2,5ml, - 15–20 kg 3×2,5 do 3,5ml, - 21–30 kg 3×3,5 do 5ml, - 31–40
kg 3×5 do 7,5ml, - 41–50 kg 3×7,5 do 9ml,

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Inozyny pranobeksu nie należy
stosować u pacjentów, u których występuje aktualnie napad dny moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi.
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