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Neosine syrop 0,25 g/5ml 150 ml
 

Cena: 24,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,25 g/5ml

Opakowanie 150 ml

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

Inosinum pranobexum

Opis produktu
 

O produkcie
Opis produktu
Syrop Neosine dla dzieci powyżej 1. roku życia i osób dorosłych to lek o smaku bananowym wydawany bez recepty stosowany u osób o
obniżonej odporności, w przypadku nawrotów infekcji górnych dróg oddechowych, oraz w leczeniu opryszczki występującej na wargach
i skórze twarzy spowodowanej przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex).

Zawiera inozyny pranobeks - substancję czynną o podwójnym działaniu, która działa przeciwwirusowo, zwalczając przyczynę
powstawania infekcji górnych dróg oddechowych, i pobudza funkcje układu immunologicznego, przyczyniając się do zwiększenia
odporności organizmu. Hamuje również namnażanie chorobotwórczych dla człowieka wirusów z grupy Herpes. W celu ułatwienia
dawkowania leku w opakowaniu znajduje się miarka dozująca z podziałką.

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) - lek Neosine może być
stosowany jedynie u pacjentów, u których w przeszłości rozpoznano zakażenie wirusem opryszczki pospolitej.

Skład
1 ml syropu zawiera:

substancję czynną: inozyny pranobeks (kompleks zawierający inozynę oraz 4-acetamidobenzoesan
2-hydroksypropylodimetyloamoniowy w stosunku molarnym 1:3) 50 mg,
pozostałe składniki: metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, sacharoza, kwas cytrynowy, wodorotlenek sodu,
glikol propylenowy, aromat bananowy AR 0010, woda oczyszczona

Działanie
Przeciwwirusowe i zwiększające odporność organizmu.
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 Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
jakichkolwiek wątpliwości należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat): zwykle stosuje się 20 ml syropu 3 lub 4 razy na dobę (1 ml syropu na kg masy
ciała na dobę). Dawka maksymalna wynosi 4 g inozyny pranobeksu (czyli 80 ml syropu) na dobę;
Dzieci w wieku powyżej 1 roku: 1 ml syropu na kg masy ciała na dobę. Lek należy podawać 3 razy na dobę, zgodnie z poniższym
schematem:
dzieci o masie ciała od 10 do 14 kg jednorazowo podawać 5 ml syropu,
dzieci o masie ciała od 5 do 20 kg jednorazowo podawać 5-7,5 ml syropu,
dzieci o masie ciała od 21 do 30 kg jednorazowo podawać 7,5-10 ml syropu,
dzieci o masie ciała od 31 do 40 kg jednorazowo podawać 10-15 ml syropu,
dzieci o masie ciała od 41 do 50 kg jednorazowo podawać 15-17,5 ml syropu.
Lek należy stosować doustnie. Leczenie zwykle trwa od 5 do 14 dni. Po ustąpieniu objawów choroby zaleca się przyjmować lek jeszcze
przez kolejne 1 do 2 dni. Jeżeli po 5 do 14 dniach stosowania leku nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy
skonsultować się z lekarzem.
Do odmierzania dokładniej dawki leku, należy używać miarki dołączonej do opakowania.
Brak danych dotyczących przedawkowania w przypadku przyjęcia większej dawki leku niż zalecana. W przypadku jakichkolwiek
wątpliwości lub złego samopoczucia należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.
W przypadku pominięcia dawki leku należy jak najszybciej przyjąć dawkę i kontynuować leczenie. Nie należy przyjmować dawki
podwójnej w celu uzupełnienia dawki pominiętej.

Przeciwwskazania
Uczulenie na substancję czynną (inozyny pranobeks) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Objawami reakcji alergicznej
mogą być: wysypka skórna, świąd, trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka.
Aktualny napad dny moczanowej (objawiający się silnym bólem stawu z obrzękiem i zaczerwienieniem skóry lub też w obrębie dużych
stawów dochodzi do wystąpienia wysięku) lub zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi wykazane w aktualnych badaniach
badania.
Nie należy stosować leku u dzieci poniżej 1. roku życia.

Przechowywanie
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 25°C. Nie przechowywać w lodówce. Nie zamrażać.
Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień
podanego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się
już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Działania niepożądane
Lek ten, jak każdy lek, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Często (u 1 do 10 na 100 pacjentów):

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

Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1 000 pacjentów):
biegunka,
zaparcia,
nerwowość,
senność lub trudności w zasypianiu (bezsenność),
wielomocz (wydalenie dużej ilości moczu).
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Interakcje
Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta aktualnie lub ostatnio, oraz o lekach,
które pacjent zamierza przyjmować.

W szczególności należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent stosuje:

leki do leczenia dny moczanowej (np. allopurynol lub inne inhibitory oksydazy ksantynowej);
leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego, w tym leki moczopędne (zwiększające wytwarzanie moczu), np. furosemid, torasemid,
kwas etakrynowy, hydrochlorotiazyd, chlortalidon, indapamid;
leki hamujące czynność układu odpornościowego (tak zwane leki immunosupresyjne, stosowane u pacjentów po przeszczepieniu
narządów lub w atopowym zapaleniu skóry);
azydotymidynę (lek stosowany w leczeniu choroby AIDS).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Neosine należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

jeśli pacjent miał napady dny moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego - lek może powodować przemijające zwiększenie
stężenia kwasu moczowego we krwi i w moczu;jeśli pacjent miał kamicę nerkową;
jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek - podczas stosowania leku Neosine lekarz będzie regularnie badał krew i kontrolował pracę
nerek;
jeśli leczenie jest długotrwałe (trwa 3 miesiące lub dłużej) lekarz zleci regularne badania krwi oraz pracy nerek i wątroby.

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.
Nie należy przyjmować leku Neosine w okresie ciąży i karmienia piersią bez konsultacji z lekarzem, który oceni, czy korzyści ze
stosowania leku u matki przewyższają ryzyko dla dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Jeśli wystąpi ból głowy, zawroty głowy lub uczucie senności, nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani wykonywać innych
czynności wymagających koncentracji.

Lek zawiera cukier sacharozę.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed
przyjęciem leku.
1 ml syropu Neosine zawiera 663 mg sacharozy. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów chorych na cukrzycę.

Lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu.

Mogą one powodować reakcje uczuleniowe (objawy mogą wystąpić z opóźnieniem).
Pojemność:
150 ml

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. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności
podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i
niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Podmiot odpowiedzialny
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 Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, 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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