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Sinupret extract, 20 tabl zatoki katar grypa
 

cena: 43,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 20 kapsułek

Postać Tabletki

Producent Synoptis

Rejestracja lek OTC

Zastosowanie produkt polski, produkty świeże

Opis produktu
 

Substancja czynna: złożone

Skład

Jedna tabletka drażowana zawiera:

160 mg wyciągu suchego (DERpierwotny 3-6:1) złożonego z: korzenia goryczki (Gentiana lutea L., radix), kwiatu pierwiosnka (Primula
veris L., flos), ziela szczawiu (Rumex crispus L., herba), kwiatu bzu czarnego (Sambucus nigra L.), ziela werbeny (Verbena officinalis L.,
herba) (1:3:3:3:3), rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 51% (m/m).

Pozostałe składniki to: sacharoza, talk, wapnia węglan (E 170); celuloza mikrokrystaliczna; maltodekstryna; celuloza, proszek;
hypromeloza; dekstryna; guma arabska suszona rozpyłowo; krzemionka hydrofobowa, koloidalna; krzemionka kolidalna bezwodna;
tytanu dwutlenek (E 171); glukoza ciekła; magnezu stearynian ; kwas stearynowy; chlorofilina 25%, proszek (kompleks miedziowy
chlorofiliny E 141, glukoza ciekła); lak glinowy indygotyny (indygotyna E 132, wodorotlenek glinu); wosk Carnauba; ryboflawina (E 101).

Sposób użycia

Sinupret extract należy połykać, popijając płynem (np. szklanką wody), bez rozgryzania i żucia, 3 razy na dobę (rano, w południe i
wieczorem). Jeśli pacjent ma wrażliwy żołądek, powinien przyjmować Sinupret extract po posiłkach.

Zawartość:

Sinupret extract to zielone, okrągłe, dwuwypukłe tabletki drażowane o gładkiej powierzchni

Dawkowanie
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 Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W
razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka:Dorośli przyjmują 1 tabletkę drażowaną 3 razy na dobę (maksymalnie do 3 tabletek drażowanych na dobę).Brak
wystarczających danych dotyczących specjalnego dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek/wątroby.

Dzieci i młodzieżNie zaleca się stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak wystarczających danych.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Stosowanie produktu leczniczego u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat nie jest zalecane ze względu na brak wystarczających
danych.

Przeciwwskazania

Kiedy nie przyjmować Sinupret extract:

jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku lub

jeśli pacjent ma lub miał chorobę wrzodową.

Ostrzeżenia

Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta występuje krwotok z nosa, gorączka, silny ból, ropna wydzielina z nosa, zaburzenia
widzenia, asymetria twarzy lub oczu, lub drętwienie twarzy, ponieważ te objawy lub wyniki są na ogół uważane za poważne ostrzeżenia
dla wszystkich postaci zapalenia zatok przynosowych, które wymagają badania przez lekarza specjalistę i pilnego leczenia.

Należy zgłosić się do lekarza, jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 7-14 dni, ulegną pogorszeniu lub nawracają okresowo.W przypadku
stwierdzonego zapalenia żołądka i u pacjentów z wrażliwym żołądkiem, należy zachować szczególną ostrożność podczas przyjmowania
tego leku. Należy przyjmować Sinupret extract po posiłkach, popijając szklanką wody.

Działania niepożądane

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

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 10 osób)Zaburzenia żołądka, np. nudności, wzdęcia, biegunka, suchość w ustach,
ból brzucha.Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 100 osób)Miejscowe reakcje nadwrażliwości (np. wysypka,
zaczerwienienie skóry, swędzenie skóry lub oczu) i ciężkie reakcje alergiczne (obrzęk warg, języka i gardła, i(lub) krtani ze zwężeniem
dróg oddechowych, zadyszka, obrzęk twarzy).Zawroty głowy.W razie wystąpienia pierwszych oznak reakcji nadwrażliwości nie należy
więcej przyjmować Sinupret extract.

Interakcje z innymi lekami

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji. Z tego powodu nie można wykluczyć, że działanie innych produktów leczniczych
może ulec wzmocnieniu lub osłabieniu. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez
pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża i laktacja

Ze względów bezpieczeństwa należy unikać podawania Sinupret extract w okresie ciąży. Nie wiadomo, czy substancje czynne Sinupret
extract są wydzielane do mleka ludzkiego. Nie należy stosować Sinupret extract w okresie karmienia piersią. Jeżeli pacjentka jest w
ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty
przed zastosowaniem tego leku.

Sposób przechowywania: poniżej 30°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: BIONORICA

Pozwolenie: MZ 22231
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