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Groprinosin Forte 1000mg x30 tabletek
 

Cena: 44,81 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Gedeon Richter

Postać tabletki

Substancja
czynna

inozyny pranobeks

Typ produktu produkt leczniczy

Wiek dorośli, dzieci, od 1 roku życia

Opis produktu
 

Wskazania do stosowania:

Wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. W leczeniu opryszczki
warg i skóry twarzy wywoływanych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex).

Dawkowanie tabletek Groprinosin:

Sposób podawania: Podanie doustne. Aby ułatwić przyjęcie leku, tabletki mogą być rozkruszone i rozpuszczone w niewielkiej ilości
płynu. Linia podziału na tabletce ułatwia tylko jej rozkruszenie, w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki. Dawka
ustalana jest na podstawie masy ciała pacjenta oraz zależy od stopnia nasilenia choroby. Dawka dobowa powinna być podzielona na
równe dawki pojedyncze podawane kilka razy na dobę.

Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku: 50 mg/kg masy ciała na dobę, tj. 3 do 4 tabletek (zwykle 1 g, tj. 1 tabletka, podawana 3 do 4
razy na dobę). Dawka maksymalna wynosi 4 g na dobę.

Dzieci w wieku powyżej 1 roku: 50 mg/kg masy ciała na dobę, podawane w kilku dawkach podzielonych.

MASA CIAŁA / DAWKOWANIE

10-20 kg / 0,5-1 tabl.
20-30 kg / 1-1,5 tabl.
30-40 kg / 1,5-2 tabl.
40-50 kg / 2-2,5 tabl.
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50-60 kg / 2,5-3 tabl.
60-70 kg / 3-3,5 tabl.
70-80 kg / 3,5-4 tabl.
≥ 80 kg / 4 tabl.

Czas trwania leczenia:

Czas trwania leczenia wynosi zwykle od 5 do 14 dni. Po ustąpieniu objawów podawanie leku należy kontynuować jeszcze przez 1 do 2
dni.

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.

Skład:

1 tabletka zawiera 1000 mg inozyny pranobeksu (Inosinum pranobexum).
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