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Sinupret x 50 draż
 

Cena: 37,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 draż

Postać Drażetki

Producent BIONORICA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Sinupret w postaci tabletek drażowanych przeznaczony jest do stosowania wspomagającego przy problemach z zatokami, w tym
zarówno przy ostrych stanach zapalnych zatok, jak i przy przewlekłych stanach zapalnych zatok. Jest to preparat na bazie składników
roślinnych, który ma działanie sekretolityczne.

Zadaniem leku Sinupret jest redukcja obrzęku śluzówki górnych dróg oddechowych, co ułatwia oddychanie. Tabletki drażowane
przyczyniają się do rozrzedzenia zalegającego w drogach oddechowych śluzu, ułatwiając oczyszczanie nosa. Dzięki działaniu
sekretolitycznemu lek wspomaga walkę z ostrymi i przewlekłymi stanami zapalnymi zatok. Jest to lek pochodzenia roślinnego, którego
składnikami czynnymi są: kwiat czarnego bzu, kwiat pierwiosnka z kielichem, ziele werbeny, ziele szczawiu i korzeń goryczki. W
opakowaniu znajduje się 50 tabletek drażowanych.

Tabletki drażowane Sinupret należy przyjmować zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się w ulotce lub zgodnie z zaleceniami lekarza
bądź farmaceuty. W przypadku osób dorosłych i dzieci, które ukończyły już 12. rok życia, zalecane dawkowanie to przyjmowanie 2
tabletek drażowanych 3-krotnie w ciągu doby. W przypadku dzieci, które nie ukończyły jeszcze 12. roku życia (czyli mają 6-12 lat),
zalecane dawkowanie to przyjmowanie 1 tabletki drażowanej 3-krotnie w ciągu doby. Jeśli to konieczne, w uzasadnionych przypadkach
dopuszcza się dwukrotne zwiększenie dawki leku. Tabletki należy każdorazowo połykać w całości, bez rozgryzania czy żucia. Należy
popić je odpowiednią ilością wody i pamiętać o przyjmowaniu większej ilości płynów.

Jak każdy lek, również Sinupret może u niektórych osób wykazywać skutki uboczne, choć nie muszą one pojawić się u każdego. Wśród
działań niepożądanych wymienia się zaburzenia pracy żołądka i jelit, a także reakcje alergiczne (w tym zarówno miejscowe, jak i również
te poważne). W przypadku wystąpienia pierwszych symptomów reakcji alergicznej zaleca się odstawienie leku i kontakt z lekarzem.
Każdorazowe pojawienie się wymienionych w ulotce działań niepożądanych lub innych niewymienionych w ulotce objawów, które
mogłyby wiązać się z terapią, wymaga kontaktu z lekarzem lub farmaceutą.

Leku Sinupret nie powinni przyjmować wszyscy pacjenci, którzy mają ku temu wskazania. Wśród przeciwwskazań do stosowania 
tabletek drażowanych Sinupret wymienia się przede wszystkim nadwrażliwość na substancje wchodzące w ich skład. Lek nie jest
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zatem przeznaczony dla osób, które są uczulone na korzeń goryczki, ziele szczawiu lub werbeny, kwiat czarnego bzu czy też kwiat lub
kielich pierwiosnka. Przeciwwskazaniem jest również nadwrażliwość na pozostałe składniki leku, czyli na jego substancje pomocnicze.
Leku nie powinno się podawać dzieciom w wieku poniżej 6 lat, gdyż nie są dostępne wystarczające dane dotyczące jego skuteczności i
bezpieczeństwa stosowania w tej grupie wiekowej. Pacjentki starające się o dziecko lub będące w ciąży powinny skonsultować się z
lekarzem przed ewentualnym zażyciem tabletek Sinupret – terapia dopuszczalna jest po przeprowadzeniu analizy stosunku ryzyka do
korzyści leczenia. Nie zaleca się stosowania leku w czasie karmienia piersią.

W skład leku wchodzi glukoza, laktoza, sacharoza i sorbitol. Z tego powodu wcześniejszej konsultacji z lekarzem przed zażyciem 
tabletek Sinupret wymagają osoby ze stwierdzonymi zaburzeniami tolerancji niektórych cukrów, w tym np. dziedzicznej nietolerancji
fruktozy bądź galaktozy, zespołu złego wchłaniania glukozy-galaktozy, czy też niedoboru laktazy lub sacharazy-izomaltazy.

Szczególną ostrożność przy stosowaniu leku Sinupret w postaci tabletek drażowanych zachować powinny osoby, które mają wrażliwy
żołądek bądź skarżą się na zaburzenia jego pracy. Zaleca się dodatkowo, by w czasie terapii pacjent kontrolował swój stan zdrowia, a
jeśli dokuczliwe objawy nie miną przez około 1-2 tygodnie lub wręcz nasilą się, jest to wskazaniem do konsultacji z lekarzem. Do
specjalisty należy zgłosić się również, jeśli pojawią się dodatkowe niepokojące symptomy ze strony organizmu, w tym między innymi
gorączka lub ból.

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)
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
Jedna tabletka drażowana zawiera: 6 mg Gentiana lutea radix (korzeń goryczki), 18 mg Primulae flos cum calycibus (kwiat pierwiosnka z
kielichem), 18 mg Rumicis herba (ziele szczawiu), 18 mg Sambucus nigra flos (kwiat bzu czarnego), 18 mg Verbenae herba (ziele
werbeny), Lek zawiera m. in.: laktozę jednowodną, sorbitol, sacharozę, glukozę

Stosowanie
Dawkowanie i sposób podawania
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat : doustnie po 2 tabletki drażowane 3 razy na dobę. Dzieci w wieku od 6 lat do 11 lat: doustnie 1
tabletkę drażowaną 3 razy na dobę. W szczególnych przypadkach dawkę można zwiększyć dwukrotnie. Podanie doustne. Tabletki
należy połykać w całości, popijając niewielką ilością wody. Podczas stosowania leku Sinupret podobnie jak innych leków o działaniu
sekretolitycznym, zaleca się przyjmowanie zwiększonej ilości płynów. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przechowywanie
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Przeciwwskazania
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Producent
BIONORICA SE
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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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