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GROPRINOSIN FORTE 500 mg/5 ml, 150 ml
 

cena: 24,99 PLN

Opis słownikowy

Postać syrop

Producent GEDEON RICHTER POLSKA

Rodzaj rejestracji lek OTC

Zastosowanie przeciwwirusowe, wzmocnienie odporności

Opis produktu
 

GROPRINOSIN FORTE - działanie:

przeciwwirusowe, immunostymulujące

GROPRINOSIN FORTE - wskazania:

wspomagająco u osób o obniżonej odporności podczas powracających infekcji górnych dróg oddechowych
leczenie opryszczki pospolitej (Herpes simplex), jeśli wcześniej została zdiagnozowana

GROPRINOSIN FORTE - skład:

1 ml syropu zawiera 100 mg inozyny pranobeksu; pozostałe składniki: metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu
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)

GROPRINOSIN FORTE - dawkowanie:

dorośli, w tym osoby powyżej 65 lat: zwykle 30 ml/3 g syropu na dobę (50 mg/kg masy ciała na dobę/ 0,5 ml syropu na 1 kg
masy ciała na dobę), podawane w 3 lub 4 dawkach podzielonych. Dawka maksymalna wynosi 4 g inozyny pranobeks na dobę
(czyli 40 ml syropu na dobę).
dzieci powyżej 1 roku życia: w zależności od masy ciała (50 mg/kg masy ciała na dobę/ 0,5 ml syropu na 1 kg masy ciała na
dobę) w 3 lub 4 równych podzielonych dawkach podawanych w ciągu doby
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10-14 kg: 3 x 2,5 ml
15-20 kg: 3 x 2,5-3,5 ml
21-30 kg: 3 x 3,5-5 ml
31-40 kg: 3 x 5-7,5 ml
41-50 kg: 3 x 7,5-9 ml

Lek należy stosować doustnie, odmierzając odpowiednią dawkę za pomocą miarki dołączonej do opakowania.

GROPRINOSIN FORTE - przeciwwskazania:

uczulenie na inozyny pranobeks lub którykolwiek z pozostałych składników leku
napad dny moczanowej czy zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu.
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