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Groprinosin Forte 500 mg/ 5 ml, syrop dla dzieci powyżej 1
roku i dorosłych, smak malinowy, 150ml
 

Cena: 13,95 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
 

Opis leku:

Groprinosin Forte syrop 150 ml
Dawka: 0,5 g/5ml

Skład:

1 ml syropu zawiera 100,0 mg inozyny pranobeks ( Inosinum pranobexum ): kompleksu zawierającego inozynę oraz
4-acetamidobenzoesan 2-hydroksypropylodimetyloamoniowy w stosunku molarnym 1:3. Substancje pomocnicze o znanym działaniu 1
ml syropu zawiera: 420 mg maltitolu, 1,8 mg metylu parahydroksybenzoesan u , 0,2 mg propylu parahydroksybenzoesan u .

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 ).

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Inozyny pranobeksu nie należy stosować u
pacjentów, u których występuje aktualnie napad dny moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi.
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Dawkowanie:

Dawkowanie Dawka ustalana jest na podstawie masy ciała pacjenta oraz zależy od stopnia nasilenia choroby. Dawka dobowa powinna
być podzielona na równe dawki pojedyncze podawane kilka razy na dobę. Czas trwania leczenia wynosi zwykle od 5 do 14 dni. Po
ustąpieniu objawów podawanie produktu leczniczego należy kontynuować jeszcze przez 1 do 2 dni. Dorośli, w tym osoby w podeszłym
wieku Zalecana dawka dobowa wynosi 50 mg/kg masy ciała na dobę (0,5 ml/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 (czyli 40 ml syropu na dobę). Dzieci powyżej 1 roku
życia 50 mg/kg masy ciała na dobę, zwykle 0,5 ml/kg mc. podawanych w 3 lub 4 równych dawkach podzielonych w ciągu doby;
stosować zgodnie z poniższą tabelą. Masa ciała Dawkowanie* 10 – 14 kg 3 x 2,5 ml 15 – 20 kg 3 x 2,5 do 3,5 ml 21 – 30 kg 3 x 3,5 do 5
ml 31 – 40 kg 3 x 5 do 7,5 ml 41 – 50 kg 3 x 7,5 do 9 ml * W celu odmierzenia zalecanej objętości, należy stosować dołączoną do
opakowania miarkę o pojemności 20 ml, z podziałką co 2,5 ml. Sposób podawania Produkt leczniczy przeznaczony jest wyłącznie do
podawania doustnego.

Środki ostrożności:

Produkt leczniczy Groprinosin Forte może wywoływać przemijające zwiększenie stężenia kwasu moczowego w surowicy i w moczu,
pozostające jednak zwykle w zakresie wartości prawidłowych ( górna granica wynosi odpowiednio 8 mg/dl lub 0,42 mmol/l ), zwłaszcza
u mężczyzn oraz u osób w podeszłym wieku u obu płci. Zwiększenie stężenia kwasu moczowego wynika z zachodzących w organizmie
przemian katabolicznych inozynowego składnika produktu do kwasu moczowego. Nie jest on natomiast skutkiem polekowych zmian
podstawowej czynności enzymu lub klirensu nerkowego. Z tego względu produkt leczniczy Groprinosin Forte należy stosować z
ostrożnością u pacjentów ze stwierdzoną w wywiadzie dną moczanową, hiperurykemią, kamicą moczową oraz u pacjentów z
zaburzeniami czynności nerek. W trakcie leczenia tych pacjentów należy ściśle kontrolować stężenie kwasu moczowego. U niektórych
pacjentów mogą wystąpić ciężkie reakcje nadwrażliwości (pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, anafilaksja, wstrząs anafilaktyczny).
Należy wówczas przerwać podawanie produktu leczniczego Groprinosin Forte. Podczas długotrwałego leczenia mogą tworzyć się
kamienie nerkowe. Podczas leczenia długotrwałego (3 miesiące lub dłużej) , u każdego pacjenta należy regularnie kontrolować stężenie
kwasu moczowego w surowicy i w moczu, czynność wątroby, morfologię krwi oraz parametry czynności nerek. Ważne informacje o
niektórych substancjach pomocniczych produktu leczniczego Groprinosin Forte Produkt leczniczy Groprinosin Forte zawiera metylu
parahydroksybenzoesan oraz propylu parahydroksybenzoesan, które mogą powodować reakcje alergiczne (również typu późnego).
Produkt leczniczy Groprinosin Forte zawiera maltitol. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent
powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem produktu leczniczego. Lek może mieć lekkie działanie przeczyszczające.
Wartość kaloryczna 2,3 kcal/g maltitolu. Produkt leczniczy Groprinosin Forte zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na 30 ml, to znaczy
lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Prowadzenie pojazdów:
Ze względu na profil farmakodynamiczny inozyny pranobeksu jest mało prawdopodobne, aby produkt leczniczy Groprinosin Forte miał
wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ciąża:
Wpływ inozyny na rozwój płodu nie był badany u ludzi, jak również nie wiadomo, czy inozyna przenika do mleka matki. W związku z
powyższym, produktu leczniczego nie należy podawać kobietom w ciąży i w okresie karmienia piersią, chyba że lekarz uzna, że korzyści
przewyższają potencjalne ryzyko.

Podmiot odpowiedzialny:

Gedeon Richter Polska Spółka z o.o. ul. ks. J. Poniatowskiego 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

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