
Синупрет
Склад.
Діюча речовина Синупрету - висушені лікарські рослини у вигляді порошку

або екстракти: кореня тирличу (Rаdіх Gеntіаnае), квіток первоцвіту з чашечкою
(Flоrеs  Рrіmulае сum Саlyсіbus),  трави щавлю (Неrba  Rumісіs),  квіток бузини
(Flоrеs Sаmbuсі), трави вербени (Неrbа Vеrbеnае ).

Фармакологічні властивості.
Синупрет  -  комплексний  рослинний  препарат.  Володіє  секретолітичним,

протизапальною,  протинабрякову,  імуностимулюючу  і  противірусну  діями.
Препарат підвищує чутливість до антибіотикотерапії.

Показання.
Синупрет застосовують при гострих і хронічних запальних захворюваннях

придаткових пазух носа.

Форма випуску.
 Синупрет: таблетки, вкриті оболонкою №50 (25х2);

 Синупрет  форте:  таблетки,  вкриті  оболонкою  №20,  №50  (25х2),
№100 (25х4);

 Синупрет екстракт: таблетки, вкриті оболонкою №20, №40 (20х2);

 Синупрет  краплі:  краплі  оральні  по  100  мл у  флаконі  з  дозуючим
крапельним пристроєм;

 Синупрет сироп: сироп по 100 мл у флаконі з мірним ковпачком.

Спосіб застосування.
Синупрет  таблетки:  дорослим  і  дітям  старше  12  років  приймати  по  2

таблетки 3 рази на добу.

Діти у віці  від  6 до 11 років  -  по 1 таблетці  3  рази на добу.  Таблетки
приймають не розжовуючи, запиваючи достатньою кількістю рідини.

Рекомендований курс прийому 7-14 днів.

Синупрет форте таблетки дорослим і дітям старше 12 років приймати по 1
таблетці  3  рази  на  добу.  Таблетки  приймають  не  розжовуючи,  запиваючи
достатньою кількістю рідини.

Рекомендований курс прийому 7-14 днів.



Синупрет екстракт таблетки: дорослим і дітям старше 12 років приймати по
1  таблетці  3  рази  на  добу.  Таблетки  прініют  не  розжовуючи,  запиваючи
достатньою кількістю рідини, бажано після їди.

Рекомендований курс прийому 7-14 днів.

Синупрет краплі: препарат застосовувати в таких дозах:

 діти у віці від 2 до 5 років по 15 крапель (еквівалентно 0,9 мл) 3 рази
на день;

 діти у віці від 6 до 11 років по 25 крапель (еквівалентно 1,5 мл) 3
рази на день;

 діти у віці від 12 років і дорослим по 50 крапель (еквівалентно 3 мл) 3
рази на день.

Дорослі приймають у нерозведеному вигляді або при бажанні розвести в
необхідній  кількості  рідини.  Дітям  для  того,  щоб  приховати  гіркий  смак
препарату, слід застосовувати в розчиненому вигляді, можна додавати в сік або
чай.

Рекомендований курс прийому 7-14 днів.

Синупрет  сироп:  препарат  дозувати  за  допомогою  мірного  ковпачка
відповідно до віку в таких дозуваннях:

 діти у віці від 2 до 5 років по 2,1 мл 3 рази на день;
 діти у віці від 6 до 11 років по 3,5 мл 3 рази на день;
 діти у віці від 12 років і дорослим по 7 мл 3 рази на день.

Діти.
 Синупрет  таблетки:  не  рекомендується  застосовувати  дітям  до  6

років.

 Синупрет форте таблетки: не застосовується дітям до 12 років.

 Синупрет екстракт таблетки: не застосовується дітям до 12 років.

 Синупрет краплі: не застосовувати дітям до 2 років.

 Синупрет сироп: не застосовувати дітям до 2 років.

Застосування в період вагітності або годування груддю.
Синупрет таблетки, Синупрет краплі, Синупрет сироп: у період вагітності

та  годування  груддю  препарат  слід  застосовувати  тільки  після  консультації
лікаря,  у  разі  якщо користь  від  застосування  перевищує  ризик для  плоду /
дитини.

 Синупрет  форте  таблетки:  в  період  вагітності  та  годування  груддю
препарат слід застосовувати тільки після чітко встановленого діагнозу і оцінки
співвідношення користі для матері / ризик для плода / дитини.



Синупрет  екстракт  таблетки:  з  причини  відсутності  даних  препарату
вагітним та жінкам, що годують, з метою безпеки препарат не рекомендований
до застосування.

Особливості по застосуванню.
Синупрет,  Синупрет  форте,  Синупрет  екстракт:  пацієнтам  з  гастритом  і

функціональною диспепсією слід приймати препарат після їжі  і  з достатньою
кількістю рідини.

Препарат  містить  лактозу,  глюкозу,  сахарозу  і  сорбіт.  Не  застосовувати
пацієнтам  зі  спадковою  непереносимістю  фруктози,  галактози,  лактазной
недостатністю,  порушенням  всмоктуваності  глюкози-галактози  або
недостатністю сахарази-ізомальтази.

З обережність пацієнтам з цукровим діабетом.

Синупрет краплі: пацієнтам з гастритом і функціональною диспепсією слід
приймати препарат після їди.

Препарат  містить  етанол,  тому  не  слід  застосовувати  пацієнтам,  які
хворіють на алкоголізм або успішно завершили лікування.

При  перевищенні  рекомендованих  доз  є  ризик  для  пацієнтів  із
захворюваннями печінки,  епілепсією, органічними захворюваннями головного
мозку.

Під час зберігання можливе помутніння або випадання осаду, однак це не
впливає на дію препарату.

Синупрет сироп: пацієнтам з гастритом і функціональною диспепсією слід
приймати препарат після їди.

Препарат  містить  етанол,  тому  не  слід  застосовувати  пацієнтам,  які
хворіють на алкоголізм або успішно завершили лікування.

При  перевищенні  рекомендованих  доз  є  ризик  для  пацієнтів  із
захворюваннями печінки,  епілепсією, органічними захворюваннями головного
мозку.

Не  застосовувати  без  консультації  лікаря  пацієнтам  з  непереносимістю
певних цукрів, оскільки препарат містить мальтит. З обережністю пацієнтам з
цукровим діабетом. Мальтіт може надавати легкий послаблюючий ефект.

Якщо симптоми не зникають або періодично повторюються через 7-14 днів
лікування, слід звернутися до лікаря.

Протипоказання.
Прийом будь-лікарської форми препарату протипоказаний при:



 підвищеної індивідуальної чутливості до будь-якого з діючих речовин
або інших компонентів;

 підвищеної чутливість до інших видів первоцвіту;
 виразковій хворобі.

Побічні ефекти.
 шлунково-кишкові розлади (біль у шлунку, нудота, діарея, блювання,

абдомінальний дискомфорт);
 висипання;
 почервоніння шкіри;
 свербіж;
 кропив'янка;
 набряк Квінке;
 задишка;
 припухлість особи.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодії.
Взаємодія з іншими препаратами не вивчалася. Комбінація з антибіотиками

можлива й доцільно.

Здатність  впливати  на  швидкість  реакцій  при  керуванні
автотранспортом або іншими механізмами.

При  прийомі  таблетованих  форм  препарату  Синупрет  і  Синупрет  форте
особливих застережень не потрібно.

Прийом препарату в формі сиропу, крапель і таблетованій формі Синупрет
екстракт  в  рекомендованих  дозах  не  впливає  на  здатність  керувати
автотранспортом  та  іншими  механізмами,  однак  слід  враховувати,  що  дані
лікарські форми містять етанол.

Передозування.
Випадки  передозування  на  даний  момент  невідомі.  Можливе  посилення

зазначених побічних ефектів, в цьому випадку слід звернутися до лікаря.

Умови зберігання.
Зберігати  в  оригінальній  упаковці,  в  недоступному  для  дітей  місці.

Синупрет краплі - при температурі вище 25 ° C, інші лікарські форми - не вище
30 ° C.

Категорія відпустки.
Без рецепта.

Виробник.
Біонорика СЕ, Німеччина

Інструкція  препарату Синупрет  представлена  виключно  з  ознайомчою
метою.  Кваліфіковану  допомогу  в  призначенні Синупрет  з  метою  лікування,
його  дозування,  схему  лікування,  протипоказання  і  сумісність  з  іншими



медикаментами, може  надати  тільки  ваш  особистий  лікар.  Пам'ятайте,
самолікування небезпечно для вашого здоров'я!


