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Eloprine, 500 mg tabletki, 50 szt.
 

Cena: 27,28 zł

Opis słownikowy

Marka Eloprine

Postać tabletki

Producent Polfarmex

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Pranobeks inozyny

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Eloprine, 500 mg tabletki, 50 szt.

Eloprine jest produktem leczniczym wykazującym działanie przeciwwirusowe i pobudzające funkcje układu odpornościowego.

Skład Eloprine, 500 mg tabletki, 50 szt.

Substancją czynną leku jest inozyny pranobeks (Inosinum pranobexum).

Jedna tabletka polwekana zawiera 500 mg inozyny pranobeksu w postaci kompleksu.
(kompleks zawierający inozynę soli kwasu 4-acetamidobenzoesowego z N,N-2-dimetyloamino-2-propanolem w stosunku molowym 1:3).

Substancje pomocnicze: mannitol, skrobia ziemniaczana, powidon K-25, magnezu stearynian.

Działanie Eloprine, 500 mg tabletki, 50 szt.

Eloprine zawiera inozyny pranobeks, który wykazuje działanie immunostymulujące i przeciwwirusowe.

Wskazania Eloprine, 500 mg tabletki, 50 szt.
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Lek Eloprine stosuje się:

wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających zakażeń górnych dróg oddechowych,
w leczeniu opryszczki warg i skóry twarzy, jeśli w przeszłosci rozpoznano zakażanie wirusem Herpes Simplex.

Dawkowanie Eloprine, 500 mg tabletki, 50 szt.

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

Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat):
Zwykle stosowana dawka dobowa wynosi 6 tabletek w ciągu doby (czyli 2 tabletki 3 razy na dobę).
Maksymalna dawka dobowa to 8 tabletek w ciągu doby (czyli 2 tabletki 4 razy na dobę).

Dzieci w wieku powyżej 1 roku:
Zalecana dawka to 50 mg na kg masy ciała na dobę, podawana w kilku równych dawkach podzielonych.

Tabletkę należy popić odpowiednią ilością płynu.
W razie trudności z połknięciem całej tabletki, w celu ułatwienia przyjęcia leku, tabletki można rozkruszyć i rozpuścić w niewielkiej ilości
płynu.
Czas trwania leczenia Leczenie trwa zazwyczaj od 5 do 14 dni.
Po ustąpieniu objawów podawanie leku zazwyczaj kontynuuje się jeszcze przez 1 do 2 dni.
Jeśli po upływie od 5 do 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Przeciwwskazania Eloprine, 500 mg tabletki, 50 szt.

Kiedy nie stosować leku Eloprine:

jeśli pacjent ma uczulenie na inozyny pranobeks lub którykoIwiek z pozostałych składników tego leku,
jeśli pacjent ma aktualnie napad dny moczanowej lub badania wykazały zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi.

Informacje dodatkowe Eloprine, 500 mg tabletki, 50 szt.

Przed rozpoczęciem stosowania Eloprine należy omówić to z lekarzem:

jeśli pacjent miał w przeszłości napady dny moczanowej lub zwiększone stężenia kwasu moczowego we krwi lub w moczu,
jeśli pacjent miał w przeszłości kamicę nerkową,
jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek, w takim przypadku lekarz będzie uważnie kontrolował pacjenta.
Lek zawiera mannitol (80 mg w jednej tabletce), który może mieć działanie lekko przeczyszczające.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent
planuje stosować.

Lek Eloprine może wchodzić w interakcje z:

lekami stosowanymi w leczeniu dny moczanowej,
lekami zwiększającymi wydalanie kwas moczowego np. leki moczopędne,
lekami hamującymi czynność układu odpornościowego,
azodotymidyną.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się
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lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy przyjmować Eloprine w okresie ciąży i karmienia piersią, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie należy stosować leku u dzieci w pierwszym roku życia.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Jest mało prawdopodobne by lek wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.
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