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Groprinosin, 500 mg tabletki, 20 szt.
 

Cena: 28,79 zł

Opis słownikowy

Marka Groprinosin

Postać tabletki

Producent Gedeon Richter

Rejestracja Lek bez recepty

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Groprinosin, 500 mg tabletki, 20 szt.

Groprinosin to produkt leczniczy stosowany wspomagająco u osób z obniżoną odpornością, w nawracających infekcjach górnych dróg
oddechowych oraz w leczeniu opryszczki warg i skóry twarzy.

Skład Groprinosin, 500 mg tabletki, 20 szt.

Substancją czynną jest inozyny pranobeks (Inosinum pranobexum).

1 tabletka zawiera 500 mg inozyny pranobeksu (kompleks zawierający inozynę oraz 4-acetamidobenzoesan
2-hydroksypropylodimetyloamoniowy w stosunku molarnym 1:3).

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

Działanie Groprinosin, 500 mg tabletki, 20 szt.

Groprinosin wykazuje działanie immunostymulujące i przeciwwirusowe.

Wskazania Groprinosin, 500 mg tabletki, 20 szt.

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) u osób, u których w
przeszłości rozpoznano zakażenie wirusem opryszczki pospolitej.
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Dawkowanie Groprinosin, 500 mg tabletki, 20 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.

Lek Groprinosin należy stosować doustnie, popijając tabletkę odpowiednią ilością wody.
W przypadku problemów z połknięciem tabletki, można ją podzielić na pół lub rozkruszyć i przyjmować popijając odpowiednią
ilością płynu.
Czas trwania leczenia - zazwyczaj wynosi od 5 do 14 dni.
Po ustąpieniu objawów podawanie leku należy kontynuować jeszcze przez 1 do 2 dni.

Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat): Zalecana dawka to 50 mg/kg masy ciała na dobę.
Zazwyczaj dawka dobowa wynosi 6 tabletek (3 g) w ciągu doby (czyli 2 tabletki 3 razy na dobę). Maksymalna dawka dobowa to 8
tabletek (4 g) w ciągu doby (czyli 2 tabletki 4 razy na dobę).

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

Przeciwwskazania Groprinosin, 500 mg tabletki, 20 szt.

Kiedy nie stosować leku Groprinosin:

Jeśli pacjent ma uczulenie na inozyny pranobeks lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Objawami uczulenia
mogą być: wysypka, świąd, trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka,
Jeśli u pacjenta występuje aktualnie napad dny moczanowej (silny ból stawu z obrzękiem i zaczerwienieniem skóry lub też w
obrębie dużych stawów dochodzi do wystąpienia wysięku) lub badania wykazały zwiększone stężenie kwasu moczowego we
krwi.

Informacje dodatkowe Groprinosin, 500 mg tabletki, 20 szt.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 osób):

zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi lub w moczu.

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 osób):

przemijające zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi,
podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych lub stężenia azotu mocznikowego we krwi,
nudności z wymiotami lub bez,
ból brzucha,
swędzenie skóry,
wysypka skórna (jako jedyny objaw),
bóle głowy,
zawroty głowy,
zmęczenie lub złe samopoczucie,
bóle stawów.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób):
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biegunka,
zaparcia,
nerwowość,
senność lub trudności w zasypianiu (bezsenność),
zwiększona objętość moczu (wielomocz).

Częstość nieznana:

ból w nadbrzuszu,
pokrzywka, reakcja alergiczna,
zawroty głowy,
zaczerwienienie skóry.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Groprinosin należy stosować z ostrożnością u pacjentów ze stwierdzoną w wywiadzie dną moczanową, hiperurykemią, kamicą
moczową oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.
Podczas długotrwałego stosowania mogą tworzyć się kamienie nerkowe.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Chronić od światła i wilgoci.
Przechowywać w sposób i w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekarz,
które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Groprinosin może wchodzić w interakcje z:

inhibitorami oksydazy ksantynowej (np. allopurynol),
azydotymidyną,
lekami zwiększającymi wydalanie kwasu moczowego z moczem, włącznie z diuretykami (np. diuretyki tiazydowe -
hydrochlorotiazyd, chlortalidon, indapamid oraz diuretykami pętlowymi - furosemid, torasemid).

Groprinosinu nie należy stosować w trakcie stosowania terapii lekami immunosupresyjnymi.

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
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

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

Leku Groprinosin nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Wpływ na badania laboratoryjne
Groprinosin może wpływać na zwiększenie się stężenia kwasu moczowego we krwi oraz zwiększonego stężenia kwasu moczowego w
moczu.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie stosować u dzieci poniżej 1. roku życia.
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