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SINUPRET 100 tabletek na stany zapalne zatok
 

Cena: 59,90 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 100 draż.

Postać tabl.drażow.

Producent BIONORICA AG

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

OpisSINUPRET 100 tabletekSinupret® ma konkretne wskazania do stosowania wynikające z jego charakterystyki produktu leczniczego
i jest stosowany wspomagająco w ostrych i przewlekłych stanach zapalnych zatok.Jednoznaczne rozdzielenie kataru, rhinitis i zapalenia
zatok przynosowych, tzw. sinusitis, nie jest możliwe. Dlatego używa się zbiorczego określenia rhinosinusitis. Ostre zapalenie zatok
przynosowych w połączeniu z katarem może przybierać także formy choroby przewlekłej. Liczne, następujące bezpośrednio po sobie,
ostre zapalenia zatok przynosowych są często podstawą przejścia z formy ostrej w przewlekłą. W ostrej postaci zapalenia zatok objawy
(przy odpowiedniej terapii) ustępują po około tygodniu lub dwóch. W formach przewlekłych zapalenie zatok przynosowych może trwać
nawet przez wiele tygodni.Typowe objawy zapalenia zatok przynosowych są następujące:Znacznie utrudnione oddychanie przez nos,
częściowo w połączeniu z ograniczeniem zmysłu węchu i/lub zmysłu smaku;Zwiększona produkcja wydzieliny. Początkowo wodnista,
potem coraz bardziej gęsta, częściowo ropna wydzielina;Bóle głowy i bóle twarzy (w rejonie czoła i oczu, w zależności od tego, które
zatoki są zaatakowane);Ogólne rozbicie, poczucie stanu chorobowego, ewentualnie w połączeniu z gorączką;Uczucie ucisku głowy,
przede wszystkim w rejonie oczu, czoła i nasady nosa;Silne bóle przy pochylaniu lub głębokim odchylaniu głowy.Sposób użyciaDorośli: 3
x 2 tabletki dziennie przez minimalny okres 7-14 dni = 1 opakowanie 50 tabl. lub 1 opakowanie 100 tabl.Dzieci w wieku szkolnym: 3 x 1
tabletka przez minimalny okres 7-14 dniSkładSubstancjami czynnymi leku są: korzeń goryczki, kwiat pierwiosnka z kielichem, ziele
szczawiu,kwiat bzu czarnego, ziele werbeny.Inne składniki leku to:Składniki rdzenia tabletki drażowanej:skrobia ziemniaczana;
krzemionka bezwodna koloidalna; woda oczyszczona; laktoza jednowodna;żelatyna; sorbitol; kwas stearynowy.Składniki otoczki tabletki
drażowanej:wapnia węglan; syrop glukozowy (suchy); lakier zielony (żółcień chinolinowa E104, indygotynaE132); lakier żółto - zielony
(żółcień chinolinowa E104, indygotyna E132); magnezu tlenek lekki;skrobia kukurydziana; skrobia kukurydziana modyfikowana; wosk
Montana; sodu węglan bezwodny;kopolimer 2 - dimetyloaminoetylometakrylanu, butylometakrylanu i metylometakrylanu; powidon K25;
olej rycynowy z pierwszego tłoczenia, rafinowany; sacharoza; szelak; talk; tytanu dwutlenek.ProducentBionorica Polska Sp. z o.o.ul.
Hrubieszowska 6B01 - 209 Warszawa
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/sinupret-100-tabletek.html
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

