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Bionorica Sinupret Tabletki drażowane 50 sztuk
 

Cena: 43,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 draż. (2x25szt.)

Postać tabl.drażow.

Producent BIONORICA SE

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
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.

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

Dawkowanie
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.
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Przeciwwskazania
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Pozwolenie/rodzaj towaru
Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 7638
Lek na receptę: Nie

Producent
Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego:
Bionorica Polska Sp. .z.o.o.
ul. Hrubieszowska 6B
01 – 209 Warszawa
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