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Sinupret 100 ml
 

Cena: 34,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Krople

Producent BIONORICA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Sinupret w formie kropli doustnych jest produktem pochodzenia roślinnego, który wykazuje działanie sekretolityczne. Lek rozrzedza
zalegający w górnych drogach oddechowych śluz, ułatwiając pozbywanie się go, a dodatkowo redukuje obrzęk śluzówki. Stosowanie 
kropli doustnych Sinupret jest szczególnie zalecane w przypadku stanów zapalnych zatok (ostrych i przewlekłych). Lek może być
stosowany przez osoby dorosłe i dzieci w wieku od 6 lat.

Wskazaniem do stosowania kropli doustnych Sinupret jest wspomagające leczenie ostrych i przewlekłych stanów zapalnych zatok.
Działanie produktu leczniczego polega na rozrzedzaniu zalegającej wydzieliny, ułatwianiu jej pozbywania się z organizmu, udrażnianiu
nosa i odtykaniu ujścia zatok przynosowych, co w konsekwencji ułatwia oddychanie i redukuje uczucie ucisku głowy, czy też
dolegliwości bólowych.

Substancje czynne zawarte w leku to korzeń goryczki, ziele szczawiu, kwiat pierwiosnka z kielichem, a także ziele werbeny oraz kwiat
czarnego bzu – w leku wykorzystywany jest ich alkoholowo-wodny ekstrakt. Składnikiem pomocniczym jest natomiast woda
oczyszczona.

Lek Sinupret dostępny jest w opakowaniu zawierającym 100 ml roztworu kropli doustnych. W
100 g kropli znajduje się 29 g alkoholowo-wodnego ekstraktu otrzymanego z następujących surowców roślinnych: korzeń goryczki 0,2 g,
kwiat pierwiosnka 0,6 g, ziele szczawiu 0,6 g, kwiat bzu czarnego 0,6 g, a dodatkowo ziele werbeny 0,6 g. Zawartość alkoholu to 19% obj.
Ze względu na to, że w skład leku wchodzi 19% v/v etanolu, produkt może być szkodliwy dla osób uzależnionych od alkoholu. Może być
to istotne również przy decyzji o zasadności i bezpieczeństwie stosowania preparatu w ciąży i w czasie karmienia piersią, a ponadto przy
chorobach wątroby lub równoczesnym zażywaniu niektórych leków. Jednorazowa dawka leku zawiera tyle alkoholu co łyżka wina. W
całej butelce preparatu znajduje się 16 g alkoholu.

Zalecane dawkowanie leku Sinupret w postaci kropli doustnych opisano w dołączonej do opakowania ulotce. W przypadku dzieci w
wieku szkolnym (od 6 lat) zaleca się przyjmowanie 25 kropli leku 3 razy na dobę. Odpowiada to dawce jednorazowej 1,55 ml roztworu i
dawce dobowej 4,65 ml. W przypadku osób dorosłych zaleca się przyjmowanie 50 kropli leku 3 razy na dobę. Odpowiada to dawce
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jednorazowej 3,1 ml roztworu i dawce dobowej 9,3 ml. W wyjątkowych przypadkach dawka leku może być zwiększona dwukrotnie.
Odmierzone krople leku można przyjmować bezpośrednio lub po rozpuszczeniu w niewielkiej ilości płynu. W czasie terapii należy
przyjmować większą ilość płynów.

Lek Sinupret w postaci kropli doustnych może u niektórych osób wywoływać działania niepożądane, chociaż nie muszą one wystąpić u
każdego. Mogą być to zaburzenia pracy żołądka i jelit, w tym np. bóle brzucha i nudności, a także zaburzenia układu immunologicznego,
w tym reakcje nadwrażliwości takie jak osutka, świąd, rumień, duszność, obrzęk twarzy czy też obrzęk naczynioruchowy. Jeśli u pacjenta
wystąpi reakcja alergiczna w związku z przyjęciem kropli doustnych Sinupret, należy odstawić lek i skonsultować się z lekarzem.

Krople doustne Sinupret również posiadają przeciwwskazania do stosowania, co oznacza, że nie powinny być wykorzystywane przez
wszystkich pacjentów, którzy mają wskazania do terapii. W związku z zawartością alkoholu Sinupret nie powinien być podawany
dzieciom poniżej 6. roku życia. Leku nie powinny stosować osoby z nadwrażliwością na składniki czynne i pomocnicze preparatu, w tym
między innymi z nadwrażliwością na korzeń goryczki, ziele szczawiu, kwiat lub kielich pierwiosnka, a dodatkowo ziele werbeny i kwiat
czarnego bzu. Produktu nie powinny stosować osoby z chorobą wrzodową (żołądka lub dwunastnicy), a także pacjenci zmagający się z
nadkwasotą żołądka. Pacjentki będące w ciąży lub karmiące piersią powinny skonsultować z lekarzem zasadność i bezpieczeństwo
terapii lekiem Sinupret. Zaleca się ostrożność w przypadku stosowania go podczas ciąży – nie jest wskazany do stosowania w czasie
karmienia piersią. Produkt nie powinien być łączony z lekami o działaniu wykrztuśnym.

Wskazania i działanie
Sinupret to lek w postaci kropli doustnych. Roztwór zaliczany jest do leków pochodzenia naturalnego. Sinupret działa wspomagająco w
leczeniu objawów ostrego i przewlekłego zapalenia zatok, rozrzedza wydzielinę i ułatwia pozbycie się jej. Lek korzystnie wpływa na
niwelowanie uczucia ucisku w głowie oraz na ból głowy, typowy dla zapalenia zatok (nasilający się przy pochylaniu). Sinupret przynosi
ulgę w oddychaniu, łagodzi objawy choroby na każdym jej etapie.

● Sinupret stosowany jest pomocniczo w ostrych i przewlekłych stanach zapalnych zatok, górnych i dolnych dróg oddechowych oraz
jako lek uzupełniający w antybiotykoterapii.
● Lek pochodzenia roślinnego o działaniu sekretolitycznym. Powoduje rozrzedzenie śluzu, dając efekt zmniejszający obrzęk błon
śluzowych górnych dróg oddechowych.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość lub alergia na którykolwiek składnik leku Sinupret. Przeciwwskazaniami do stosowania leku jest też występowanie
choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy, nadkwaśność oraz przyjmowanie innych leków wykrztuśnych. Preparatu nie powinno się
podawać dzieciom do 6. roku życia.

Z uwagi na zawartość w kroplach Sinupret etanolu, lek ten może być szkodliwy dla osób uzależnionych od alkoholu, kobiet w ciąży oraz
karmiących piersią. Szczególną ostrożność powinny zachować też osoby z zaburzeniami czynności wątroby, epileptycy, czy osoby z
chorobami mózgu.

Działania niepożądane
Lek Sinupret w kroplach jest lekiem wydawanym bez recepty, stosowanym tradycyjnie w łagodzeniu objawów chorobowych. Jednak jak
każdy lek, może powodować działanie niepożądane. W przypadku leku Sinupret mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe, takie jak
ból brzucha, czy nudności oraz zaburzenia na tle immunologicznym: reakcje nadwrażliwości, zmiany skórne, osutka, rumień, świąd,
obrzęki naczynioruchowe, obrzęk twarzy, duszności. W razie wystąpienia działań niepożądanych należy skonsultować się z lekarzem lub
farmaceutą. W przypadku wystąpienia skórnej reakcji alergicznej należy przerwać stosowanie leku i skonsultować się z lekarzem.

Opis
Zatkany nos? Zatokowy ból głowy?
Sinupret® to lek roślinny, który rozrzedza zalegającą wydzielinę (1,2), odtyka nos i zatoki (1,2) dzięki czemu można swobodnie oddychać
(1,2). Jest to lek, który stosujemy w leczeniu przewlekłego zapalenia zatok przynosowych u osób dorosłych oraz w leczeniu ostrego i
przewlekłego zapalenia zatok przynosowych u dzieci (3). Sinupret® rozrzedza zalegającą wydzielinę, dzięki czemu pozwala pozbyć się
kataru. Dodatkowo działa przeciwzapalnie i zmniejsza obrzęk błony śluzowej (3).
1. Neubauer, März Placebo-controlled, randomized, double-blind clinical trial with Sinupret sugar-coated tablets on the basis of a therapy
with antibiotics and decongestant nasal drops in acute sinusitis. Phytomedicine 3, 1994, 177-181.2. März R.W., Ismail C., Popp M.A.:
Action profile and efficacy of a herbal combination preparation for the treatment of sinusitis.Wien Med Wochenschr 1999; 149: 202-208.
3. Charakterystyka produktu leczniczego Sinupret, tabletki drażowane.

Cechy

Rozrzedza zalegającą wydzielinę (1,2)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

Odtyka nos i zatoki (1,2)
Pozwala swobodnie oddychać (1,2)
1. Neubauer, März Placebo-controlled, randomized, double-blind clinical trial with Sinupret sugar-coated tablets on the basis of a
therapy with antibiotics and decongestant nasal drops in acute sinusitis. Phytomedicine 3, 1994, 177-181. 2. März R.W., Ismail
C., Popp M.A.: Action profile and efficacy of a herbal combination preparation for the treatment of sinusitis.Wien Med
Wochenschr 1999; 149: 202-208

Składniki
100 g kropli zawiera 29 g ekstraktu (stosunek lek/ekstrakt 1:11) składającego się z: Gentianae radix (korzeń goryczki), Primulae flos cum
calycibus (kwiat pierwiosnka z kielichem), Rumicis herba (ziele szczawiu), Sambuci flos (kwiat bzu czarnego), Verbenae herba (ziele
werbeny), W stosunku 1:3:3:3:3, ekstrahowanych etanolem (59 % v/v), Lek zawiera 19 % (v/v) etanolu

Stosowanie
Dawkowanie i sposób podawania:
Dorośli: doustnie, zazwyczaj 3 razy na dobę 50 kropli, co odpowiada 3,1 ml w dawce jednorazowej. Dzieci w wieku szkolnym (od 6 lat):
doustnie, zazwyczaj 3 razy na dobę 25 kropli, co odpowiada 1,55 ml w dawce jednorazowej.
W szczególnych przypadkach dawkę można zwiększyć dwukrotnie. Produkt Sinupret krople doustne może być podawany po
rozpuszczeniu w niewielkiej ilości płynu lub bez rozpuszczania. Podczas stosowania zaleca się przyjmowanie zwiększonej ilości płynów.

Przechowywanie
Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed wilgocią i światłem słonecznym.

Przeciwwskazania
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Producent
BIONORICA SE

Zawartość opakowania
100

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.
 

Galeria
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