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Groprinosin Forte syrop 500 mg/5 ml, 150 ml
 

Cena: 29,00 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,5 g/5ml

Opakowanie 150 ml (butelka)

Postać syrop

Producent GEDEON RICHTER POLSKA SP.Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Inosinum pranobexum

Opis produktu
 

Groprinosin Forte syrop to lek przeciwwirusowy oraz zwiększający odporność organizmu.

Skład: 

Substancja czynna: inozyny pranobeks (hamuje in vitro namnażanie chorobotwórczych dla człowieka wirusów z grupy Herpes).

Substancje pomocnicze: metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propyluSubstancje pomocnicze parahydroksybenzoesan (E 216),
maltitol ciekły (E 965) (maltitol, sorbitol), sacharyna sodowa (E 954), sukraloza (E 955), sodu wodorotlenek, kwas cytrynowy jednowodny,
woda oczyszczona, aromat malinowy L-144739 (cukry, glikol propylenowy, etanol, naturalne substancje aromatyzujące) oraz aromat
malinowy 10721-31 (dietylu malonian, etylu octan, aldehyd octowy, trans-2 heksanal, β-Damascenon, maltodekstryna skrobiowa, guma
arabska).

Wskazania:

- wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych
- w leczeniu opryszczki skóry twarzy i warg wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex), może być stosowany
jedynie u pacjentów u których w przeszłości rozpoznano zakażenie wirusem opryszczki pospolitej.

Jeśli po 5-14 dniach od stosowania nie nastąpiła poprawa lub stan pacjenta uległ pogorszeniu należy zwrócić się do lekarza

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować 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.
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Syrop należy podawać doustnie. 

Dawkowanie Groprinosinu Forte zależy od wieku pacjenta. 

U osób dorosłych (w tym osoby powyżej 65 lat) zaleca się stosować 50 mg/kg masy ciała w ciągu doby, czyli zwykle 3 g (30 ml syropu)
w 3 lub 4 dawkach dziennie. Maksymalna dawka dobowa to 4 g (40 ml). 

W przypadku dzieci powyżej 1. roku życia (o masie od 10 do 50 kg) stosuje się taką samą ilość leku, czyli tak jak to jest przedstawione w
poniższej tabeli.

Leku Groprinosin Forte syrop nie należy stosować:

U osób z uczuleniem na inozyny pranobeks lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Przeciwwskazaniem do zastosowania syropu jest napad dny moczanowej czy zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi.

U dzieci poniżej 1 roku życia.

W okresie ciąży lub karmienia piersią, chyba że lekarz zleci inaczej.

Środki bezpieczeństwa:

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce, ani nie zamrażać.
Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 3 miesiące.

Lek Groprinosin Forte zawiera metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, które mogą wywoływać reakcje
alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Groprinosin Forte zawiera maltitol, jeśli wcześniej stwierdzono u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, przed przyjęciem leku pacjent
powinien skontaktować się z lekarzem.

Lek może mieć lekkie działanie przeczyszczające. Wartość kaloryczna 2,3 kcal/g maltitolu.

Syrop zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na 30 ml, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Podmiot odpowiedzialny
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
ul. Ks. J. Poniatowskiego 5
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące
działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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