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Groprinosin 500 mg, lek przeciwwirusowy i zwiększający
odporność, 20 tabletek
 

Cena: 17,30 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,5 g

Producent GEDEON RICHTER POLSKA SP.Z O.O.

Opis produktu
 

Groprinosin® w tabletkach jest lekiem przeciwwirusowym i zwiększającym odporność organizmu (pobudza czynność układu
odpornościowego). Produkt leczniczy jest odpowiedni do stosowania u osób dorosłych oraz dzieci powyżej 1 roku życia*.

Właściwości

Substancją czynna leku Groprinosin® jest inozyny pranobeks. Związek ten hamuje in vitro namnażanie chorobotwórczych dla człowieka
wirusów z grupy Herpes. Inozyny pranobeks jest syntetyczną pochodną puryny. Wykazuje jednocześnie działanie immunostymulujące i
przeciwwirusowe, które wynika z wyraźnego pobudzenia odpowiedzi odpornościowej gospodarza in vivo pod wpływem działania leku.

Wskazaniem do stosowania tabletek Groprinosin® jest opryszczka warg i skóry twarzy wywołana przez wirusa opryszczki pospolitej
(Herpes simplex). Preparat może być również stosowany wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w szczególności w przypadku
nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Co ważne lek Groprinosin® może być stosowany jedynie u pacjentów, u których w
przeszłości rozpoznano zakażenie wirusem opryszczki pospolitej.

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).
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Skład

1 tabletka zawiera:

substancję czynną leku: inozyny pranobeks (kompleks zawierający inozynę oraz 4-acetamidobenzoesan
2-hydroksypropylodimetyloamoniowy w stosunku molarnym 1:3),
pozostałe składniki: skrobia ziemniaczana, powidon K-25, magnezu stearynian.

Działanie

Przeciwwirusowe i immunostylumujące.

 

Dawkowanie

Groprinosin® w tabletkach — stosowanie

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W
razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Dawka ustalana jest na podstawie masy ciała pacjenta oraz zależy od
stopnia nasilenia choroby.

Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat): zalecana dawka to 50 mg/kg masy ciała na dobę.
Zazwyczaj dawka dobowa wynosi 6 tabletek (3 g) w ciągu doby (czyli 2 tabletki 3 razy na dobę).
Maksymalna dawka dobowa to 8 tabletek (4 g) w ciągu doby (czyli 2 tabletki 4 razy na dobę).
Dzieci w wieku powyżej 1. roku życia: zalecana dawka to 50 mg/kg masy ciała na dobę, podawana w kilku dawkach podzielonych.

Jeśli po upływie 5 do 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza
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