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Sinupret krople 100ml
 

Cena: 42,06 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Bionorica

Postać krople

Substancja
czynna

bez czarny, goryczka, pierwiosnek, szczaw,
werbena

Typ produktu produkt leczniczy

Wiek dorośli, dzieci, od 6 roku życia

Opis produktu
 

Sinupret® to stosowany tradycyjnie lek pochodzenia roślinnego w postaci kropli doustnych o działaniu sekretolitycznym. Sinupret®
powoduje rozrzedzenie śluzu dając efekt zmniejszający obrzęk błon śluzowych górnych dróg oddechowych. Lek Sinupret stosuje się
wspomagająco w ostrych i przewlekłych stanach zapalnych zatok.

Kiedy nie stosować leku Sinupret®

jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na korzeń goryczki, kwiat lub kielich pierwiosnka, ziele szczawiu, kwiat
bzu czarnego, ziele werbeny lub którykolwiek z pozostałych składników leku Sinupret®,
jeśli u pacjenta występują wrzody żołądka, wrzody dwunastnicy lub nadkwasota żołądka.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Sinupret?

jeśli objawy trwają dłużej niż 7 - 14 dni lub nawracają okresowo, ponieważ należy wówczas skonsultować się z lekarzem.

Lek zawiera 19% v/v etanolu (alkoholu). Może być szkodliwy dla osób uzależnionych od alkoholu. Należy to uwzględnić u kobiet w ciąży
lub karmiących piersią i grupach zwiększonego ryzyka, takich jak osoby z chorobami wątroby, padaczką, urazem lub chorobą mózgu. Ze
względu na zawartość alkoholu leku nie należy stosować u dzieci poniżej 6 roku życia.

Co zawiera lek Sinupret®

Substancjami czynnymi leku są: korzeń goryczki, kwiat pierwiosnka z kielichem, ziele szczawiu, kwiat bzu czarnego, ziele werbeny.
Inne składniki leku to: woda oczyszczona.
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Dawkowanie:

Zazwyczaj stosowana dawka leku Sinupret®, to:

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.
Lek Sinupret krople doustne może być podawany po rozpuszczeniu w niewielkiej ilości płynu lub bez rozpuszczania.
Podczas stosowania zaleca się przyjmowanie zwiększonej ilości płynów.
W celu ułatwienia dawkowania, butelkę należy trzymać w pozycji pionowej.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

https://www.apte.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

