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Groprinosin 500 mg x 50 tabl.
 

Cena: 42,66 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,5 g

Opakowanie 50 tabl.

Postać tabl.

Producent GRODZISKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE
äPOLFAö

Substancja
czynna

Inosinum pranobexum

Opis produktu
 

GROPRINOSIN to lek doustny odpowiadający za działanie przeciwwirusowe. Przyczynia się do pobudzenia odpowiedzi komórkowej
systemu odpornościowego. Łagodzi zakażenia wywołane przez wirusy.

Skład:
Substancją czynną leku jest inozyny pranobeks (kompleks zawierający inozynę oraz 4-acetamidobenzoesan
2-hydroksypropylodimetyloamoniowy w stosunku molarnym 1:3).

Pozostałe składniki to:
skrobia ziemniaczana, powidon K-25, magnezu stearynian.

Działanie:
Preparat działa na bazie inozyny pranobeks, która charakteryzuje się właściwościami przeciwwirusowymi. Ma to miejsce w wyniku
stymulacji odpowiedzi komórkowej układu odpornościowego, która ma związek z limfocytami grasicozależnymi. Preparat pobudza
dojrzewanie i różnicowanie limfocytów grasicozależnych, normalizuje działanie limfocytów cytotoksycznych, pomocniczych i
regulatorowych oraz komórek NK, zaliczanych do pierwszej linii ochrony przeciwwirusowej. Lek powoduje również wzrost syntezowania
niektórych przeciwciał (IgG). Przyczynia się do zintensyfikowania syntezy i wydzielania cytokin uczestniczących w odpowiedzi
przeciwwirusowej: interleukiny 1 i 2 (IL-1, IL-2) oraz interferonu gamma (INF-gamma). Wspiera magazynowanie i pobudzanie komórek
biorących udział w odpowiedzi odpornościowej: granulocytów obojętnochłonnych, monocytów i makrofagów.

Przeciwwskazania:

nadwrażliwość na substancje składowe preparatu
ciąża i okres laktacji
atak dny moczanowej albo zwiększony poziom kwasu moczowego we krwi.

Wskazania:
Zaleca się stosowanie preparatu przy zakażeniach skóry i śluzówek spowodowanych wirusem Herpes simplex typu 1 i 2 (opryszczka)
oraz wirusem Varicella zoster (ospa wietrzna, półpasiec), a także przy innych zakażeniach wywołanych przez wirusy (np. podostre
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stwardniające zapalenie mózgu). Polecany również pomocniczo przy obniżonej odporności.

Dawkowanie:
Stosować doustnie. W przypadku osób dorosłych zaleca się stosowanie dawki wynoszącej 50 mg/kg masy ciała na dobę, przeważnie 1
g (2 tabletki) x 3-4/24h. Nie należy przyjmować dawki większej niż 4g (8 tabletek)/24h.
Dzieciom po 1. roku życia podawać 50 mg/kg mc. na dobę w kilku dawkach podzielonych.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub
farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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