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Sinupret x 100 draż
 

Cena: 61,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 draż

Postać Drażetki

Producent BIONORICA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Sinupret w postaci tabletek drażowanych jest produktem opartym na składnikach pochodzenia roślinnego. Na co jest Sinupret?
Wskazaniem do stosowania leku są ostre i przewlekłe, niepowikłane stany zapalne zatok przynosowych. Lek ma działanie
sekretolityczne. Składniki czynne leku działają rozrzedzająco na śluz, a poza tym zmniejszają obrzęk śluzówki górnych dróg
oddechowych.

W opakowaniu znajduje się 100 tabletek drażowanych Sinupret. W skład 1 tabletki drażowanej wchodzi 6 mg korzenia goryczki oraz 18
mg kwiatu pierwiosnka, a także 18 mg ziela szczawiu oraz 18 mg kwiatu bzu czarnego, a także 18 mg ziela werbeny. Przed
zastosowaniem leku Sinupret należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Jeśli lekarz nie wskaże inaczej, należy
przestrzegać opisanego przez lekarza dawkowania Sinupret. Pacjentom dorosłym zaleca się przyjmowanie 2 tabletek drażowanych
Sinupret w częstotliwości 3 razy dziennie. Dzieci w wieku szkolnym mogą natomiast przyjmować 1 tabletkę drażowaną w częstotliwości
3 razy dziennie. Jeśli jest taka konieczność, przyjmowana dawka preparatu może zostać zwiększona dwukrotnie. Lek Sinupret powinien
być połykany w całości i należy popijać go odpowiednią ilością wody. Nie należy przyjmować większych dawek leku od wskazanych,
gdyż może to nasilić działania niepożądane. W czasie przyjmowania leku Sinupret należy dopilnować picia odpowiedniej ilości płynów.
Jeśli lek będzie stosowany przez 7-14 dni i nie nastąpi poprawa lub pacjent poczuje się gorzej, zaleca się konsultację z lekarzem.

U niektórych pacjentów przyjmujących lek Sinupret mogą wystąpić działania niepożądane, chociaż nie muszą się one pojawić u każdej
osoby, która z leku korzysta. Niezbyt często występują bóle brzucha oraz nudności po przyjęciu leku Sinupret, a oprócz tego pojawić
mogą się reakcje nadwrażliwości, w tym świąd, osutka lub rumień. U pacjentów mogą wystąpić również poważne reakcje alergiczne,
które obejmować będą obrzęk twarzy, języka, warg i gardła oraz krtani, a także zwężenie dróg oddechowych i zadyszkę. Jeśli pacjent
zaobserwuje u siebie skutki uboczne Sinupret, powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Pojawienie się pierwszych
objawów alergii lub nadwrażliwości wymaga przerwania stosowania leku i konsultacji z lekarzem.

Lek Sinupret ma przeciwwskazania, więc nie każdy powinien go stosować. Produkt leczniczy nie powinien być przyjmowany w
przypadku nadwrażliwości na jego substancję czynną lub pomocnicze. Z leku nie powinni też korzystać pacjenci z chorobą wrzodową.
Lek nie powinien być podawany dzieciom w wieku poniżej 6 lat, gdyż nie są dostępne dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania
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produktu w danej grupie wiekowej. Pacjentki w ciąży i karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem w kwestii stosowania
produktu leczniczego. W ciąży można stosować lek wyłącznie na wyraźne wskazanie lekarza, natomiast w czasie karmienia piersią lek
nie powinien być stosowany. Pacjenci z nietolerancją niektórych cukrów powinni skonsultować się z lekarzem przed ewentualnym
zastosowaniem leku.

Skład
Substancja czynna: 1 tabl. drażowana zawiera 6 mg korzenia goryczki, 18 mg kwiatu pierwiosnka, 18 mg ziela szczawiu, 18 mg kwiatu
bzu czarnego, 18 mg ziela werbeny.

Wskazania i działanie

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.

Dawkowanie
Doustnie. Dorośli: 3 razy dziennie 2 draż. Dzieci w wieku szkolnym 3 razy dziennie 1 draż. W razie konieczności dawkę preparatu można
zwiększyć dwukrotnie.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na składniki preparatu.

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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