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Sinupret draż. 100 draż.
 

Cena: 105,74 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Niemcy

Opakowanie 100 draż. (4x25szt.)

Postać tabl.drażow.

Producent/
Dystrybutor

BIONORICA SE

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Nazwa: Sinupret®
Postać: tabl.drażow.
Dawka: -
Opakowanie: 100 draż. (4x25szt.)
Skład: 

Tabletki drażowane (opakowania po 50 szt., 100 szt. i 200szt.). 1 tabletka drażowana zawiera: Gentianae radix (korzeń goryczki) 0,006
Primulae flos cum calycibus (kwiat pierwiosnka z kielichem) 0,018 Rumicis herba (ziele szczawiu) 0,018 Sambuci flos (kwiat bzu
czarnego) 0,018 Verbenae herba (ziele werbeny) 0,018

Działanie: 

- powoduje rozrzedzenie śluzu dając efekt zmniejszający obrzęk błon śluzowych górnych dróg oddechowych

Wskazania: 

Wspomagająco w ostrych i przewlekłych stanach zapalnych zatok.

: 

Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Wrzody żołądka, wrzody dwunastnicy i nadkwasota
żołądka. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności: Jeżeli objawy trwają dłużej niż 7 - 14 dni lub nawracają okresowo, pacjent powinien
skonsultować się z lekarzem. Tabletki drażowane: Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy,
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zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy, niedoborem sacharozy-izomaltazy, rzadko występującą dziedziczną nietolerancją
galaktozy lub niedoborem laktazy (typu Lappa) nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

Działania niepożądane: 

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? i skonsultować się z lekarzem.

Dawkowanie: 

Tabletki drażowane: Dorośli: 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.

Uwagi: 

- lek nadaje się do długotrwałego stosowania - można go podawać również w okresie karmienia i w ciąży. Podmiot odpowiedzialny:
Bionorica AG, 8430 Neumarkt, Niemcy. Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego: Bionorica Polska Sp. z o.o., ul. Pandy 8, 02-202
Warszawa. Pozwolenie MZ nr 7638. Lek wydawany bez recepty.
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