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Sinupret x50 tabletek
 

Cena: 42,06 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Bionorica

Postać tabletki drażowane

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 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.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta rzadkie dziedziczne zaburzenia w postaci nietolerancji fruktozy, zespół złego wchłaniania
glukozy - galaktozy, niedobór sacharazy - izomaltazy, rzadko występującą dziedziczną nietolerancję galaktozy lub niedobór laktazy (typu
Lappa), pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Dawkowanie

Zazwyczaj stosowana dawka leku Sinupret®, to:

Dorośli:
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doustnie, zazwyczaj 3 razy na dobę po 2 tabletki drażowane.

Dzieci w wieku szkolnym (od 6 lat):

doustnie, zazwyczaj 3 razy na dobę 1 tabletkę drażowaną. W szczególnych przypadkach dawkę można zwiększyć dwukrotnie.

Tabletki należy połykać w całości z niewielką ilością wody.
Podczas stosowania leku Sinupret, podobnie jak innych leków o działaniu sekretolitycznym, zaleca się przyjmowanie zwiększonej ilości
płynów.

Co zawiera lek Sinupret®

Substancjami czynnymi leku są: korzeń goryczki, kwiat pierwiosnka z kielichem, ziele szczawiu, kwiat bzu czarnego, ziele werbeny.
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