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Sinecod 1,5mg/1ml 100ml
 

Cena: 32,85 PLN

Opis słownikowy

Dawka 1,5 mg/ml

Opakowanie 100 ml (butelka)

Postać syrop

Producent NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA

Rejestracja

Substancja
czynna

Butamiratum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT:  Novartis  Consumer Health

ILOŚĆ:  100 ml

 

Lek stosowany w leczeniu ostrego kaszlu o różnej etiologii oraz w celu tłumienia kaszlu w okresie przed- i pooperacyjnym u pacjentów
poddawanych zabiegom chirurgicznym i bronchoskopii.

 

 

DZIAŁANIE:

Sinecod w postaci syropu to preparat, którego składnikiem czynnym jest butamirat - nieopioidowa substancja przeciwkaszlowa. Hamuje
ona odruch kaszlu, rozszerza oskrzela. Nie powoduje uzależnień, wykazuje mniej działań niepożądanych niż opioidowe leki
przeciwkaszlowe.

 

WSKAZANIA:
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Preparat stosowany w leczeniu ostrego kaszlu o różnej etiologii oraz w celu tłumienia kaszlu w okresie przed- i pooperacyjnym u
pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym i bronchoskopii.

 

DAWKOWANIE:

Dzieci od 4. do 6. roku życia: jednorazowo 5 ml (7,5 mg)

Dzieci od 6. do 12. roku życia: jednorazowo 10 ml (15,0 mg)

Dzieci powyżej 12. roku życia: jednorazowo 15 ml (22,5 mg)

W razie potrzeby dawkę można powtórzyć po 8 godzinach, do 3 razy na dobę.

Dorośli: jednorazowo 15 ml (22,5 mg)

W razie potrzeby dawkę można powtórzyć po 6 godzinach, do 4 razy na dobę.

W przypadku kaszlu utrzymującego się dłużej niż kilka dni wymagana jest konsultacja z lekarzem w celu ustalenia przyczyny
(wykluczenia niekiedy groźnych, organicznych zmian w układzie oddechowym lub kaszlu polekowego).

 

SKŁAD:

10 ml zawiera:

substancję czynną: cytrynian butamiratu 15,00 mg

substancje pomocnicze: sorbitol 70% roztwór, sól sodowa sacharyny, wanilina, kwas benzoesowy, etanol 96% (v/v), glicerol,
wodorotlenek sodu 30% roztwór, woda oczyszczona.

 

OSTRZEŻENIA: 

Lek może powodować senność. W związku z tym należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych lub
obsługiwania urządzeń mechanicznych.

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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