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1. Kaj je zdravilo Sinupret sirup in za kaj ga uporabljamo 

 
Sinupret sirup je zdravilo rastl

 vnetje sluznice v z zrakom napolnjenih prostorih ob 

 sirup

 sirup pomaga pri regeneraciji sluznice. Uporabljate ga lahko kot 
spremljevalno zdravilo pri protivnetnem zdravljenju zgornjih di  
 
Z  

 z zdravnikom. 
 

2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Sinupret sirup 
 

Ne uporabljajte zdravila Sinupret sirup 
) ali katerokoli sestavino zdravila (navedeno v poglavju 6). Prav tako ne smete 

.    
 

Opozorila in previdnostni ukrepi 

  
je od 7-14 dni ali se pojavljajo krvavitve iz nosu, 

 li gnojni izpljunek, se posvetujte z zdravnikom. 
 

vzamete zdravilo po obroku in s kozarcem vode. 
 

Otroci 
Ni zadostnih ih od 2 let, zato ga 
jemati. 
 
Druga zdravila in zdravilo Sinupret 
Obvestite  eli jemati katero koli drugo 
zdravilo. 
Ni znanih interakcij z drugimi zdravili. 

 
Zdravilo  
Zdravilo Sinupret lahko vzamete skupaj s hrano, med obroki (glejte poglavje 3). 
 

 in dojenje 

preden vzamete to zdravilo.  
 

oliti zdravila Sinupret sirup mleko. 
 

 
 
 
Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev 



Zdravilo Sinupret sirup nima vpliva na sposobnost  
 

 
Pomembne informacije o nekaterih sestavinah zdravila Sinupret sirup 
Zdravilo Sinupret vsebuje 8 vol. % oz. 0,44 g etanola (alkohola). To ustreza 11 ml piva oziroma 4 ml vina, 0,13 g alkohola v 
enkratnem odmerku (2,1 ml) za otroke od 2. do 5. let 
 a starosti in 0,22 g alkohola v enkratnem odmerku (3,5 ml) za otroke od 6. do 11. leta starosti. kodljivo je za tiste, ki trpijo za 

so bolniki z jetrnimi obolenji ali epilepsijo. 
 
Zdravilo Sinupret sirup vsebuje maltitol 

je zdravnik povedal, da sladkorjev, se pred uporabo tega zdravila posvetujte z zdravnikom. 
7,0 ml zdravila vsebuje 5,5 g  
bolniki z diabetesom me  (9,6 kJ/g). Maltitol ima lahko blag odvajalni 

 
 
3. Kako jemati zdravilo Sinupret sirup 

 
 ali farmacevta.  e ste negotovi, 

se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. 
 
Starost Enkratni odmerek Dnevni odmerek 

 7 ml oziroma 8,4 g 
(oznaka 7 na odmerni skodelici) 

21,0 ml oziroma 25,2 g 
(3-krat 7,0 ml) 

 
Uporaba pri otrocih 
 
Starost Enkratni odmerek Dnevni odmerek 

Otroci od 2. do 5. leta 
2,1 ml oziroma 2,5 g 
(oznaka 2 na odmerni 
skodelici) 

6,3 ml oziroma 7,5 g 
(3-krat 2,1 ml) 

Otroci od 6. do 11. leta 
3,5 ml oziroma 4,2 g 
(oznaka 3 na odmerni 
skodelici) 

10,5 ml oziroma 12,6 g 
(3-krat 3,5 ml) 

 

Ni zadostnih podatkov o uporabi zdravila Sinupret sirup 
 

 
 
Zdravilo vzemite 3-krat dnevno 

 . 
  
         Pred uporabo vsebnik zdravila pretresite. 
Zdravilo lahko vzamete  vzemite po obroku hrane. 
 

-14 dni. 7-14 dni ali se ponavljajo 
o  
 

sirup  
 

 sirup, kot bi smeli 

 
 

 sirup 
. Zdravilo  vzemite 

 
 

nehali jemati zdravilo Sinupret sirup 
 

 
 

 
4.  

 
Kot vsa zdravila ima lahko tudi to  
 

lahko se pojavi lnikov): prebavne motnje, kot s lokalne 
 

 
Hude alergijske reakcije, kot so otekanje ustnic, jezika in  



  
 

 prenehajte jemati zdravilo Sinupret sirup in se posvetujte z zdravnikom.  
 

 

 
 
Javna agencija Re  
Sektor za farmakovigilanco 
Nacionalni center za farmakovigilanco 

 
SI-1000 Ljubljana 
Tel: +386 (0)8 2000 500 
Faks: +386 (0)8 2000 510 
e- -farmakovigilanca@jazmp.si 
spletna stran: www.jazmp.si 
 
S  

 
5. Shranjevanje zdravila Sinupret sirup 

 
Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom! 

 
 
Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na . Rok 

a zadnji dan navedenega meseca.  
 

 
 

zdravila. 
 

uporabljate vetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje. 
 

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije 
 
Kaj vsebuje zdravilo Sinupret sirup 
 

nskih drog: 
Gentiana lutea L., radix -  69,2 mg 
Primula veris L., Primula elatior L., flos cum calycibus -  207,7 mg 
Rumex spp. sine crispus et obtusifolius, herba - zel kislice 207,7 mg 
Sambucus nigra L., flos -  207,7 mg  
Verbena officinalis L., herba -  207,7 mg 
Prvo ekstrakcijsko topilo: 59-odstotni (V/V) etanol. 
 
Drugi sestavini zdravila (p i snovi): , ar   propilenglikol). 
 
Izgled zdravila Sinupret sirup in vsebina pakiranja 

ml. Na trgu morda ni obeh navedenih pakiranj. 
odmerna skodelica. 
 

 
 sirup 

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah. 
 

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in izdelovalec 
BIONORICA SE 
Kerschensteiners -15 
92318 Neumarkt 

 
Tel.: +49 9181 231 90 
Faks: +49 9181 231 265 
E-  
 

zdravilom: 
Farmedica d. o. o. 

 



1000 Ljubljana 
Tel: +386 1 524 02 16 
Faks: +386 1 524 02 14 
E-  

 
Navodilo je bilo nazadnje posodobljeno dne 29. 7. 2020. 
 


