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Groprinosin syrop 0,05 g/ml 150 ml
 

Cena: 18,91 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,05 g/ml

Opakowanie 150 ml

Postać syrop

Producent GEDEON RICHTER POLSKA SP.Z O.O.

Substancja
czynna

Inosinum pranobexum

Opis produktu
 

Groprinosin jest lekiem o szerokim spektrum działania przeciwwirusowego. Środek wskazany w leczeniu zakażeń wirusami: Herpes
Simplex I i II, Herpes Varicella oraz wspomagająco przy innych zakażeniach wirusowych. Działa immunostymulująco.

Skład: 
Substancją czynną leku jest inozyny pranobeks (50 mg/ml).
Pozostałe składniki to: sacharoza, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, woda oczyszczona, sacharyna
sodowa, glicerol, etanol 96% oraz aromat malinowy L-144739 (cukier, glikol propylenowy, etanol, naturalna substancja zapachowa).

Wskazania:
• Zakażenia wirusami Herpes Simplex typu I i II – leczenie opryszczki zwykłej
• Zakażenie wirusem Herpes varicella-zoster – leczenie ospy wietrznej, półpaśca
• Wspomagająco przy zakażeniach wywołanych przez inne wirusy
• Profilaktycznie u osób z obniżoną odpornością

Działanie:
Groprinosin to kompleks, w skład którego wchodzi: inozyna, N,N-dimetylamino-2-propanol oraz kwas p-acetamidobenzoesowy.
Mechanizm działania leku polega na nasileniu odporności komórkowej przez pobudzenie dojrzewania i różnicowania limfocytów T.
Ponadto lek reguluje mechanizmy cytotoksyczności limfocytów T oraz komórek NIC, a także funkcjonowanie limfocytów supresorowych
T8 oraz pomocniczych T4. Podnosi poziom przeciwciał IgG oraz powierzchniowych markerów dopełniacza. Zwiększa chemotaksję i
fagocytozę komórek żernych oraz wydzielanie cytokin: IL-2 i IL-1. Nasila syntezę mRNA limfocytów oraz zwiększa sprawność procesu
translacji z jednoczesnym hamowaniem syntezy wirusowego RNA.

Przeciwwskazania:
• Nadwrażliwość na pranobeks inozyny lub którykolwiek ze składników preparatu
• Hiperurykemia oraz napad dny moczanowej
• Ciąża i karmienie piersią (tylko za zgodą lekarza)
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Dawkowanie:
Dawkowanie ustalane jest na podstawie masy ciała oraz zaawansowania choroby. W przypadku osób dorosłych - zalecana dawka
wynosi 50 mg/kg masy ciała na dobę (1 ml syropu na 1 kg masy ciała na dobę), zwykle 3 g (czyli 60 ml syropu) na dobę, podawane w 3
lub 4 dawkach podzielonych. Dawka maksymalna wynosi 4 g syropu na dobę (czyli 80 ml syropu). W przypadku dzieci powyżej 1 roku
życia - zalecana dawka wynosi 50 mg/kg masy ciała na dobę (1 ml syropu na 1 kg masy ciała na dobę) w 3 lub 4 równych podzielonych
dawkach podawanych w ciągu doby. Leczenie zwykle trwa od 5 do 14 dni, lek należy przyjmować jeszcze 1-2 dni po ustąpieniu objawów
chorobowych.

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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