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Sinecod, 5 mg/ml, krople doustne, 20 ml
 

Cena: 28,39 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 20 ml

Postać krop.doustne

Producent NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Krople doustne Sinecod to lek przeciwkaszlowy. Krople zawierają butamirat, który stosuje się w objawowym leczeniu kaszlu różnego
pochodzenia. Lek jest przeznaczony do podawania dzieciom.

Skład
Substancją czynną leku Sinecod jest butamiratu cytrynian (Butamirati citras).
1 ml roztworu (22 krople) zawiera 5 mg butamiratu cytrynianu.

Substancje pomocnicze: sorbitol 70% roztwór, sacharyna sodowa, wanilina, kwas benzoesowy, etanol 96% v/v, glicerol, sodu
wodorotlenek 30% roztwór w/w, woda oczyszczona.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek należy stosować doustnie, nie dłużej niż 5 do 7 dni bez konsultacji z lekarzem.
W przypadku dzieci w wieku od 2 miesięcy do 2 lat krople można podawać wyłącznie po konsultacji z lekarzem. Zwykle stosowane
dawkowanie leku zależy od wieku pacjenta.

Dawkowanie
•Od 2 miesiąca do ukończenia 1 roku życia - 10 kropli, 4 razy dziennie
•Po ukończeniu 1 roku życia do 3 lat - 15 kropli, 4 razy dziennie
•Dzieci powyżej 3 lat - 25 kropli, 4 razy dziennie

Działanie
Lek Sinecod zawiera jako substancję czynną cytrynian butamiratu z grupy nieopioidowych leków przeciwkaszlowych. Krople łagodzą
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kaszel różnego pochodzenia i nie powodują przyzwyczajenia ani uzależnienia.

Wskazania
Wskazaniem do zastosowania kropli Sinecod jest leczenie objawowe kaszlu różnego pochodzenia.

Przeciwwskazania
Przeciwwskazaniem do zastosowania kropli Sinecod jest uczulenie na substancję czynną lub na którykolwiek z pozostałych składników
tego leku.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

•Rzadko występujące działania niepożądane (częściej niż u 1 na 10 000, ale rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów stosujących lek):
senność, nudności, biegunka, pokrzywka.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
W przypadku, gdy kaszel utrzymuje się dłużej niż 7 dni należy skonsultować się z lekarzem. Ze względu na działanie przeciwkaszlowe
kropli, nie należy łączyć go z lekami wykrztuśnymi.

Lek zawiera sorbitol oraz alkohol. Z tego powodu przed zastosowaniem kropli u pacjentów z nietolerancją niektórych cukrów należy
skonsultować się z lekarzem.

Przechowywanie:
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Lek należy przechowywać w temperaturze do 25°C.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent
planuje stosować.

Lek Sinecod może wchodzić w interakcje z lekami wykrztuśnymi.

Ciąża i karmienie piersią
W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Leku nie należy stosować u dzieci poniżej 2. miesiąca życia. U dzieci w wieku od 2 miesiąca życia do 2 lat można stosować krople
Sinecod tylko na zalecenie lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Lek Sinecod może powodować senność.
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