
 
Apteka Przyjazna Dla Pacjenta

Apteka Przyjazna Dla Pacjenta, Albigowa 1054a, Albigowa
+48 17 225 00 33

 
 

Neosine forte syrop 500 mg / 5 ml, 100 ml
 

Cena: 26,57 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,5 g/5ml

Opakowanie 100 ml

Postać syrop

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Inosinum pranobexum

Opis produktu
 

Neosine forte syrop o smaku bananowym to lek o działaniu przeciwwirusowym oraz immunostymulującym. Dzięki skoncentrowanej
dawce łatwiej podać go nawet najbardziej opornym dzieciom.

Polecany jest wspomagająco dla osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych.

Skład:
Substancja czynna: 500mg/5ml inozyny pranobeks (Inosinum pranobexum)

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).

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według 
zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. 

Lek należy stosować doustnie.

Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat):
Zalecana dawka wynosi 50 mg/kg masy ciała na dobę (0,5 ml na 1 kg mc. na dobę), zwykle 3 g (czyli 30 ml syropu na dobę), podawane
w 3 lub 4 dawkach podzielonych. Dawka maksymalna wynosi 4 g na dobę. Dawka dobowa powinna być podzielona na równe dawki
pojedyncze podawane kilka razy na dobę.
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Dzieci w wieku powyżej 1 roku:
Zalecana dawka wynosi 50 mg/kg masy ciała na dobę, zwykle 0,5 ml syropu na 1 kg masy ciała w 3 lub 4 równych dawkach
podzielonych podawanych w ciągu doby.

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

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.

Opakowanie: 100 ml

Butelka syropu zaopatrzona w miarkę dozującą z podziałką ułatwiającą dawkowanie.

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu - 22106

Podmiot odpowiedzialny
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice

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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