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Sinupret® 
cseppek 

Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figye lmesen az alábbi betegtájé
koztatót. 
E recept nélkül kapható gyógyszerrel Ön enyhe, múló panaszokat kezelhet orvosi felü
gyelet nélkül. Az optimális hatás érdekében azonban elengedhetetlen e gyógyszer 
körü ltekintő, szakszerű alkalmazása . 

- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben 
is szüksége lehet. 

- További kérdéseivel forduljon gyógyszerészéhez. 
- Sürgősen keresse fel orvosát, ha tünetei 7-14 napon belül nem enyhülnek vagy 

éppen súlyosbodnak. 

Hatóanyag: 
20 mg Gentianae radix (tárnicsgyökér), ill . 612 mg Primulae flos (kankalinvirág), ill. 
612 mg Sa mbuci flos (bodzavirág), ill. 612 mg Rumicis herba (lórom), ill . 612 mg Pulv. 
Verbenae herba (vasfű) 100 ml vizes alkoholos oldatban. 
Segédanyagok: alkohol, tisztított víz. 

Növényi eredetű hatóanyagokat tartalmazó, belsőleges használatra szánt gyógyszer. 

Milyen betegség esetén alkalmazható a készítmény? 
Alka lmazható az orrmelléküregek és a légutak heveny és idült gyulladása inak kezelésé
re. A hatóanyagok gyulladáscsökkentő, nyálkaoldó hatásúak, megkönnyítik a letapadt 
váladék felköhögését és kiürítését. 
Antibakteriális kezelés kiegészítésére. 

Mire kell figyelni a gyógyszer használatakor? 
A gyógyszer felnőtteknek ada ndó egyszeri dózisának etanoltarta lma 0.45 g, am i meg
közelítően 10 ml sörnek fe lel meg. Ha az etanol teljes mennyisége felszívódik, egészsé
ges anyagcseréjű és normális súlyú személyben mintegy 4 percen belüllebomlik; a köz
ponti idegrendszert káros hatás nem éri. 
Mivel az egyszeri dózis szénhidráttartalma 0,03 kenyéregységnél kevesebb, a készít
ményt cukorbetegek is szedhetik. 

Mikor nem alkalmazható a Sinupret cseppek? -
A Sinupret cseppek készítmény 19vOfo alkoholt tartalmaz, ezért nem alkalmazható alko- _ 
holbetegeknek ill. alkoholelvonó kezeléssel (Antaethyl-, azaz diszulfiram-kezeléssel) 
egy i dejűleg. 

Szabad-e alkalmazni terhesség és szoptatás ideje alatt? 
Kísérletes vizsgálatok és sokéves gyakorlati tapasztalat alapján a készítmények alkalma
zása terhesség ideje alatt veszélytelen. 
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Milyen adagban alkalmazható a készítmény? 
Amennyiben az orvos másképp nem rendeli, szokásos adagja: 
felnőtteknek: naponta 3-szor 50 csepp. 
Iskoláskorú gyermekeknek: naponta 3-szor 25 csepp. 
Kisgyermekeknek: naponta 3-szor 15 csepp. 
Csecsemőknek: naponta 3-szor 10 csepp. 
Cseppentéskor az üveget függőlegesen, a cseppentőnyílással lefelé kell tartani. 

Hogyan kell bevenni a cseppeket? 
A cseppkészítmény gyermekeknek a keserű íz elfedése céljából gyümölcslébe, teába 
keverve is adagolható. 

Mennyi ideig kell alkalmazni a cseppeket? 
A készítményt a panaszok megszűnéséig kell használni. Hosszantartó, 10-14 napos 
keze lésre is használható a gyógyszer. Amennyiben a panaszok ezt követően is fenná ll 
nak, orvoshoz kell fordulni. 

Milyen mellékhatások jelentkezhetnek a kezelés ideje alatt? 
Ritkán túlérzékenységi reakció - bőrkiütés, csalánkiütés, viszketés, bőrkip i rosodás, hó
lyagképződés, légszomj, nyálkahártya-vastagodás az orrüregben, gyomor-, bé lpanaszok, 
hányás e l őfordu l hatnak. 

Megjegyzés: 
Allergiás bőrreakciók jelentkezésekor a gyógyszer szedését abba kell hagyni. 
Ha olyan nemkívánatos hatásokat észlel, amelyek ebben a tájékoztatóban nem szere
pelnek, feltétlenül közölje azokat orvosával vagy gyógyszerészével. 

Mi a teendő túladagolás esetén? 
Nagyobb mennyiségű gyógyszer bevételekor, különösen kisgyermekeknél, alkohol mér
gezés tünetei jelentkezhetnek. Ilyen esetben azonnal forduljon orvoshoz, mivel orvosi 
segítségre van szüksége. 

Hogyan kell tárolni a készítményt? 
Szobahőmérsékleten tárolandó. 
A Sinupret cseppeket a felbontás után 6 hónapig szabad felhasználni. A tárolás során 
az oldatban enyhe zavarosodás vagy csapadékképződés észlelhető, ez nem csökkenti a 
gyógyszerkészítmény hatékonyságát. 
A gyógyszert a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhaszná lni. 
A gyógyszert gyermekek e l ő l gondosan el kell zárn i. 

A forgalomba hozatali engedély jogosult ja : 
BIONORICA AG 
Kerschensteinerstr. 11-15,92318 Neumarkt, Németország 

OGYI-T: 5509/01-02 
Betegtájékoztató OGYI-eng. száma: 367/41/2002 
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