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Sinupret 100 tabletek
 

cena: 64,41 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała nos, zatoki

Działanie udrażniające nos

Opakowanie 100 sztuk

Postać tabletki drażowane

Producent BIONORICA SE

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

korzeń goryczk (Primulae flos cum
calycibus), ziele szczawiu, kwiat bzu
czarnego, ziele werbeny

Wskazania katar, zapalenie

Opis produktu
 

Opis
Sinupret to produkt leczniczy stosowany w ostrych i przewlekłych stanach zapalnych zatok.

Skład
Substancje czynne: korzeń goryczki (Gentianae radix), kwiat pierwiosnka z kielichem (Primulae flos cum calycibus), ziele szczawiu
(Rumicis herba), kwiat bzu czarnego (Sambuci flos), ziele werbeny (Verbenae herba).
1 tabletka zawiera 6 mg korzenia goryczki (Gentianae radix), 18 mg kwiatu pierwiosnka z kielichem (Primulae flos cum calycibus), 18 mg
ziela szczawiu (Rumicis herba), 18 mg kwiatu bzu czarnego (Sambuci flos), 18 mg ziela werbeny (Verbenae herba).
Substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, krzemionka bezwodna koloidalna, woda oczyszczona, laktoza jednowodna, żelatyna,
sorbitol, kwas stearynowy; skład otoczki: wapnia węglan, syrop glukozowy (suchy), lakier zielony (żółcień chinolinowa E104, indygotyna
E132), lakier żółto-zielony (żółcień chinolinowa E104, indygotyna E132), magnezu tlenek bezwodny, kopolimet
2-dimetyloaminoetylometakrylanu, butylometakrylanu i metylometakrylanu, powidon K 25, olej rycynowy z pierwszego tłoczenia,
rafinowany; sacharoza, szelak; talk; tytanu dwutlenek.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.
Dorośli: 3 razy na dobę po 2 tabletki drażowane.
Dzieci w wieku szkolym (od 6 lat): 3 razy po 1 tabletce drażowanej.
Tabletki należy połykać w całości z niewielką ilością wody.
Podczas stosowania leku zaleca się przyjmowanie zwiększonej ilości płynów.

Działanie
Sinupret to lek o działaniu sekretolitycznym, który powoduje rozrzedzenie śluzu dając efekt zmniejszający obrzęk błon śluzowych
górnych dróg oddechowych.
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Wskazania
Sinupret stosuje się wspomagająco w ostrych i przewlekłych stanach zapalnych zatok.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Sinupret
w przypadku nadwrażliwości na korzeń goryczki, kwiat lub kielich pierwiosnka, ziele szczawiu, kwiat bzu czarnego, ziele werbeny lub
którykolwiek z pozostałych składników leku.
u pacjentów z wrzodami żołądka, wrzodami dwunastnicy lub nadkwasotą żołądka
Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Częstość nieznana:
zaburzenia żołądkowo-jelitowe.
reakcje nadwrażliwości.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
W przypadku wystąpienia alergicznych reakcji skórnych należy przerwać stosowanie produktu i skonsultować się z lekarzem.
Jeżeli objawy trwają dłużej niż 7-14 dni lub nawracają okresowo, pacjent powinien skosultować się z lekarzem.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30oC.
Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent
planuje stosować.
Sinupret nie zaleca się równoczesnego stosowania innych środków o działaniu wykrztuśnym.

Ciąża i karmienie piersią
W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy się skonsultować z lekarzem.

Producent
BIONORICA
Kerschensteinerstrasse 11 -15, Niemcy
Neumarkt
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