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Sinupret extract 160 mg, 20 tabletek
 

cena: 41,09 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała nos, zatoki

Działanie udrażniające nos

Opakowanie 20 sztuk

Postać tabletka

Producent BIONORICA SE

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

korzeń goryczki, kwiat pierwiosnka, ziele
szczawiu, kwiat bzu czarnego, ziele werbeny

Wskazania katar, zapalenie

Opis produktu
 

Opis
Sinupret extract jest wskazany do stosowania u dorosłych w leczeniu ostrych niepowikłanych stanów zapalnych zatok przynosowych.

Skład
Substancje czynne: korzeń goryczki (Gentiana lutea L.), kwiat pierwiosnka (Primula veris L.), ziele szczawiu (Rumex crispus L.), kwiat bzu
czarnego (Sambucus nigra L.), ziele werbeny (Verbena officinalis L.).
1 tabletka zawiera 160 mg natywnego wyciągu suchego (3-6:1) założonego z: korzenia goryczki (Gentiana lutea L.), kwiatu pierwiosnka
(Primula veris L.), ziela szczawiu (Rumex crispus L.), kwiatu bzu czarnego (Sambucus nigra L.), ziela werbeny (Verbena officinalis L.) w
stosunku 1:3:3:3:3. Pierwszy ekstrahent: etanol 51% (m/m).
Substancje pomocnicze: sacharoza, talk, wapnia węglan (E170), celuloza mikrokrystaliczna, maltodekstryna, celuloza proszek,
hypromeloza, dekstryna, guma arabska suszona rozpyłowo, krzemionka hydrofobowa koloidalna, krzemionka koloidalna bezwodna,
tytanu dwutlenek (E171), glukoza ciekła, magnezu stearynian, kwas stearynowy, chlorofilina 25% proszek, lak glinowy indygotyny, wosk
karnauba, ryboflawina (E101).
1 tabletka zawiera 3,141 mg syropu glukozowego i 133,736 mg sacharozy.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty
Dorośli: 1 tabletka 3 razy na dobę
Maksymalnie 3 tabletki na dobę.
Tabletki połykać bez rozgryzania i żucia.
Lek należy przyjmować po posiłkach popijając go szklanką wody.
Lek należy przyjmować przez okres 7-14 dni.

Wskazania
Sinupret extract jest lekiem stosowanym w leczeniu ostrych, niepowikłanych snatów zapalnych zatok przynosowych u dorosłych.
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Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Sinupret extract
w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników leku.
u pacjentów z chorobą wrzodową.
u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.
Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 10 osób)
zaburzenia żołądkowo-jelitowe
Niezbyt często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 100 osób)
miejscowe reakcje nadwrażliwości

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Jeżeli objawy trwają dłużej niż 7-14 dni, ulegną pogorszeniu lub nawracają okresowo i/lub jeżeli u pacjenta występuje gorączka, krwotok
z nosa, silny ból, ropna wydzielina z nosa 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.

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

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Sinupret extract może wywierać niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn u pacjentów, u których
wystąpią działania niepożądanego w postaci zawrotów głowy.

Producent
BIONORICA
Kerschensteinerstrasse 11 -15, Niemcy
Neumarkt
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

