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Sinupret extract 160 mg x 20 tabl drażowanych
 

Cena: 43,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 tabl drażowanych

Postać Tabletki

Producent BIONORICA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Sinupret Extract w postaci tabletek drażowanych jest preparatem roślinnym, który stosuje się w terapii ostrych stanów zapalnych
zatok przynosowych (w postaci niepowikłanej). W skład leku wchodzą składniki pochodzenia roślinnego takie same jak w podstawowej
wersji Sinupret, jednak każda z nich użyta jest do ekstrakcji w dawce 4-krotnie większej. Działanie leku przynosi ulgę przy objawach
zatkanego nosa i zalegającej wydzieliny, dodatkowo znosząc dolegliwości bólowe, które są charakterystyczne dla zapalenia zatok
przynosowych.

Wskazaniem do stosowania leku Sinupret Extract są ostre stany zapalne zatok przynosowych. Lek można stosować w każdym stadium
tej choroby, w tym zarówno bezpośrednio po zaobserwowaniu pierwszych jej objawów, jak i z antybiotykami czy sterydami donosowymi.
Funkcją Sinupret Extract jest odtykanie nosa oraz ujścia zatok oraz rozrzedzanie zalegającej wydzieliny. Lek dodatkowo redukuje
towarzyszący zapaleniu zatok ucisk i ból głowy.

W opakowaniu znajduje się 20 tabletek drażowanych Sinupret Extract. W każdej z nich znaleźć można 160 mg suchego wyciągu z
korzenia goryczki, kwiatu pierwiosnka, ziela szczawiu, kwiatu czarnego bzu i werbeny oraz etanolu (rozpuszczalnik ekstrakcyjny) i
składniki pomocnicze.

Tabletki Sinupret Extract należy przyjmować zgodnie z zaleceniami opisanymi w ulotce, chyba że lekarz wyda indywidualne zalecenia,
co do ich dawkowania. Zaleca się przyjmowanie 1 tabletki drażowanej Sinupret Extract w częstotliwości 3 razy na dobę, każdorazowo,
połykając je w całości i popijając szklanką wody. Nie można przyjmować więcej niż 3 tabletki drażowane na dobę – przyjęcie większej
dawki niż zalecana wymaga natychmiastowego kontaktu z lekarzem. Pacjenci z wrażliwym żołądkiem powinni pilnować, by przyjmować
Sinupret Extract po posiłkach. Jeśli mimo stosowania tabletek Sinupret Extract objawy infekcji zatok utrzymują się dłużej niż 7–14 dni
lub się nasilą w tym czasie, zaleca się kontakt z lekarzem. Ze specjalistą należy również skonsultować się, jeśli objawy zapalenia zatok
nawracają okresowo.

Preparat leczniczy Sinupret Extract może u niektórych pacjentów wywoływać działania niepożądane, chociaż nie muszą one wystąpić u
każdego. Do częstych skutków ubocznych zażywania leku można zaliczyć suchość w ustach, bóle brzucha, nudności, wzdęcia i
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biegunkę. Niezbyt częste skutki uboczne leku obejmują zawroty głowy i reakcje nadwrażliwości, w tym miejscowe i ciężkie. Do
miejscowych reakcji nadwrażliwości zaliczyć można zaczerwienienie skóry, wysypkę oraz swędzenie skóry lub oczu. Do ciężkich reakcji
alergicznych zalicza się obrzęki warg, języka, gardła, krtani oraz twarzy, zwężenie dróg oddechowych i zadyszkę. Jeśli u pacjenta
wystąpią jakiekolwiek objawy nadwrażliwości na lek, należy niezwłocznie zaprzestać jego dalszego stosowania.

Lek Sinupret Extract ma pewne przeciwwskazania do stosowania. Nie powinni go przyjmować pacjenci z nadwrażliwością na
substancję czynną tabletek bądź substancje pomocnicze wchodzące w ich skład. Nie jest to także preparat przeznaczony dla pacjentów,
którzy zmagają się z chorobą wrzodową lub zmagali się z nią w przeszłości. Lek nie powinien być stosowany przez dzieci i młodzież w
wieku poniżej 18. roku życia, gdyż nie są dostępne dane dotyczące bezpieczeństwa jego przyjmowania we wspomnianej grupie
wiekowej. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się również unikanie stosowania tabletek Sinupret Extract w ciąży i rezygnację z jego
stosowania w czasie karmienia piersią. W związku z zawartością w składzie tabletek glukozy i sacharozy pacjenci z nietolerancją
niektórych cukrów powinni skonsultować się z lekarzem, zanim rozpoczną przyjmowanie tego produktu leczniczego.

Nie przeprowadzano badań dotyczących interakcji leku Sinupret Extract z innymi lekami, dlatego nie można wykluczyć ich wystąpienia.
Mowa o interakcjach obustronnych, w tym wzmocnieniu lub osłabieniu działania produktów leczniczych, dlatego przed zastosowaniem
leku należy skonsultować się z lekarzem, informując go o dotychczas zażywanych środkach.

Opis
tabletki drażowane
Extractum siccum compositum ex: Gentianae radice, Primulae flore, Rumicis herba, Sambuci flore, Verbenae herba

Roślinny produkt leczniczy wskazany do stosowania u dorosłych w leczeniu ostrych niepowikłanych stanów zapalnych zatok
przynosowych z objawami takimi jak katar, niedrożność nosa, ból głowy, ból lub uczucie rozpierania twarzy.

OTC - produkt leczniczy wydawany bez recepty.

Składniki
Jedna tabletka drażowana zawiera: 160 mg wyciągu suchego (DER pierwotny złożonego z: korzenia goryczki (Gentiana lutea L., radix),
kwiatu pierwiosnka (Primula veris L., flos), ziela szczawiu (Rumex crispus L., herba), kwiatu bzu czarnego (Sambucus nigra L., flos), ziela
werbeny (Verbena officinalis L., herba) (1:3:3:3:3); rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 51 % (m/m), Zawiera glukozę i sacharozę (cukier)

Stosowanie
Jeśli nie zalecono inaczej, dorośli przyjmują 1 tabletkę drażowaną 3 razy na dobę. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed
zastosowaniem leku. Podanie doustne.

Przechowywanie
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Przeciwwskazania
Nie stosować leku Sinupret extract w przypadku występowania obecnie lub w przeszłości wrzodów żołądka.
Przechowywać i niedostępnym w miejscu niewidocznym dla dzieci.

Producent
BIONORICA SE

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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