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Sinupret 100 ml zatoki katar grypa dzieci data
 

cena: 33,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 100 ML

Postać krople

Producent INNE

Rejestracja lek OTC

Substancja
czynna

złożone

Zastosowanie zatoki

Opis produktu
 

Wskazania

Wspomagająco w ostrych i przewlekłych stanach zapalnych zatok.

Substancja czynna: złożone

Skład

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).

woda oczyszczona.

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

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

https://www.aptekadyzurnastargard.pl


 
Apteka Dyżurna

11 Listopada 21a, Stargard
+48 508903299

 ułatwienia dawkowania, butelkę należy trzymać w pozycji pionowej

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Nie zaleca się
równoczesnego stosowania innych środków o działaniu wykrztuśnym.

Przeciwwskazania

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.

Uwagi do stosowania

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.

Zawartość:

Butelki z barwnego szkła z kroplomierzem, umieszczone w tekturowym pudełku. W kartoniku jednostkowym z nadrukiem umieszcza się
1 butelkę wraz z ulotką informacyjną

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: BIONORICA

Pozwolenie: MZ 7637

Ważne przed zastosowaniem

Ostrzeżenia

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

Ciąża i laktacja

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Należy zachować ostrożność stosując lek w okresie
ciąży. Nie stosować w okresie karmienia piersią.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Sinupret może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zaburzenia żołądka i jelit: zaburzenia żołądkowo - jelitowe, np. ból brzucha, nudności (częstość nieznana - nie może być określona na
podstawie dostępnych danych). Zaburzenia układu immunologicznego: reakcje nadwrażliwości - osutka, rumień, świąd, obrzęk
naczynioruchowy, duszność, obrzęk twarzy (częstość nieznana - nie może być określona na podstawie dostępnych danych). W
przypadku wystąpienia alergicznych reakcji skórnych, należy przerwać stosowanie produktu Sinupret krople doustne i skonsultować się
z lekarzem. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w
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 ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.
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