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Sinupret extract 20 tabl.draż
 

Cena: 48,45 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,16 g

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.drażow.

Producent BIONORICA SE

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

Produkt złożony

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT:Bionorica Polska Sp. z o.o.

Ul. Leszno 14, 

01-192 Warszawa

ILOŚĆ:  20 tabletek

 

Sinupret extract jest lekiem roślinnym stosowanym w leczeniu ostrych, niepowikłanych stanów zapalnych zatok przynosowych u
dorosłych.

 

 

DZIAŁANIE:

Sinupret® eXtract to lek złożony zawierający takie same surowce pochodzenia naturalnego, jak normalny Sinupret®, czyli: korzeń
goryczki, kwiat pierwiosnka, ziele szczawiu, kwiat bzu czarnego oraz ziele werbeny, ale o 4-razy większej ilości każdej substancji roślinnej
użytej w procesie ekstrakcji
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Lek o działaniu sekretolitycznym

 

WSKAZANIA:

Wskazany do stosowania u dorosłych w leczeniu ostrych niepowikłanych stanów zapalnych zatok przynosowych (ostrego
niepowikłanego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych).

 

DAWKOWANIE:

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 dziennie (maksymalnie do 3 tabletek drażowanych na dobę).

Brak wystarczających danych dotyczących specjalnego dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek/wątroby.

Sposób podawania

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

Czas trwania leczenia

O ile nie zostało określone inaczej, czas trwania leczenia wynosi 7-14 dni. Jeśli w ciągu tego czasu nie nastąpiła poprawa lub objawy
utrzymują się po tym czasie, należy skonsultować się z lekarzem.

 

SKŁAD:

Substancją czynną leku jest: natywny suchy wyciąg (3-6:1) z korzenia goryczki (Gentiana lutea L.), kwiatu pierwiosnka (Primula veris L.),
ziela szczawiu (Rumex crispus L.), kwiatu bzu czarnego (Sambucus nigra L.), ziela werbeny (Verbena officinalis L.) (1:3:3:3:3).

 

Każda tabletka drażowana zawiera 160,00 mg natywnego suchego wyciągu.

 

Pozostałe składniki to: sacharoza, talk, węglan wapnia (E170); celuloza mikrokrystaliczna; maltodekstryna; celuloza, proszek;
hypromeloza; dekstryna; guma arabska suszona rozpyłowo; krzemionka hydrofobowa, koloidalna; krzemionka koloidalna bezwodna;
dwutlenek tytanu (E 171); glukoza ciekła; stearynian magnezu [roślinny]; kwas stearynowy; chlorofilina 25%, proszek (zawiera m.in.
kompleks miedziowy chlorofiliny E 141); lak aluminiowy indygotyny (zawiera m.in. indygotynę E132); wosk karnauba; ryboflawina (E101).

 

OSTRZEŻENIA:

Sinupret extract zawiera glukozę i sacharozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy
skontaktować się z lekarzem przed zażyciem Sinupret extract.

Uwaga dla diabetyków: Jedna tabletka drażowana zawiera średnio 0,3 g łatwo przyswajalnych węglowodanów.
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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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