برگه راهنمای مصرف کننده

شربت سینو ِپ ِرت
شربت
 100میلی لیتر (معادل  120/8گرم) شربت سینوپرت حاوی:
 41/7گرم عصاره ( )1:38/5از  1/1گرم مخلوط ریشه ژنتیان ) ،(Gentiana luteaگیاه شاه پسند
) ،(Verbena officinalisگیاه ترشک )Rumex acetosa, Rumex acetosella, Rumex crispus, Rumex obtusifolius
 ،(Rumex patientia, Rumex thyrsiflorusگل های آقطی سیاه ) (Sambucus nigraو گل های پــرایم رز
(پامچال) ) -1 )1:3:3:3:3( (Primula veris, Primula elatiorحالل استخراج کننده :اتانول  59%حجمی.
 4-2حالل استخراج کننده ،آب تخلیص شده.
فرآورده حاوی مالتیتول است.
این برگه راهنما حاوی اطالعات مهمی برای شما است ،لذا قبل از شروع مصرف دارو ،برگه
راهنما را به دقت و به طور کامل مطالعه فرمایید.
این دارو بدون نسخه نیز قابل دسترسی است؛ با این حال به منظور حصول بهترین نتیجه
درمانی ،باید شربت سینوپرت را طبق دستور و به طور دقیق مصرف نمایید.
برگه راهنما را نزد خود نگه دارید ،ممکن است نیاز باشد مجددا ً به آن مراجعه نمایید.
در صورت نیاز به راهنمایی و اطالعات بیشتر ،با پزشک و یا دکتر داروساز مشورت نمایید.
در صورت بروز هر یک از عوارض جانبی و همچنین در صورت ایجاد هر گونه عارضه ای که در این برگه
راهنما ذکر نشده است ،پزشک یا داروساز را مطلع سازید( .به عوارض جانبی در بخش  4مراجعه شود).
در صورت بدتر شدن عالئم و یا عدم بهبودی پس از گذشت  7تا  14روز ،با پزشک مشورت نمایید.

موارد ذکر شده در این برگه راهنما:
 .1شربت سینوپرت چیست و در چه مواردی استفاده می شود
 .2مواردی که الزم است پیش از مصرف شربت سینوپرت بدانید
 .3مقدار و نحوه مصرف شربت سینوپرت
 .4عوارض جانبی احتمالی
 .5شرایط نگهداری شربت سینوپرت
 .6اطالعات تکمیلی

 .1شربت سینوپرت چیست و در چه مواردی استفاده می شود:
شربت سینوپرت فرآورده دارویی گیاهی است که در درمان التهابات حاد و مزمن سینوس های پارانازال در
دستگاه تنفس فوقانی کاربرد دارد.
مورد مصرف شربت سینوپرت در کودکان دو سال به باال و بزرگساالن می باشد.

 .2مواردی که الزم است پیش از مصرف شربت سینوپرت بدانید:
در صورت حساسیت به هر یک از مواد موثره دارو ،ریشه ژنتیان ،گیاه شاه پسند ،گیاه ترشک ،گل های آقطی،
گل های پرایم رز (پامچال) و یا مواد جانبی ،از مصرف دارو خودداری نمایید( .به اطالعات تکمیلی در بخش
 6مراجعه شود).
هشدارها و موارد احتیاط:
قبل از مصرف شربت سینوپرت با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
در صورت حساس بودن معده و یا وجود اختالالت گوارشی مشخص در مصرف این دارو احتیاط الزم است.
بهتر است شربت سینوپرت بعد از وعده غذایی و با یک لیوان آب مصرف شود.
در صورت باقی ماندن عالئم بیماری بیش از  7تا  14روز ،بدتر شدن عالئم و یا بازگشت دوره ای بیماری و
یا در صورت وجود تب باال یا دائم ،سردرد شدید ،تورم صورت و یا مشکالتی با علل غیر مشخص ،به پزشک
مراجعه نمایید.
مصرف در کودکان و نوجوانان:
اطالعات کافی در مورد مصرف شربت سینوپرت در کودکان زیر دو سال موجود نیست .بنابراین شربت

سینوپرت نباید در کودکان زیر دو سال مصرف شود.
مصرف سینوپرت و سایر داروها:
پزشک یا داروساز را از سوابق مصرف داروهای دیگر مطلع نمایید.
تاکنون در مصرف همزمان شربت سینوپرت با سایر داروها ،تداخل شناخته شده ای گزارش نشده است.
بارداری و شیردهی:
اگر باردار و یا شیرده هستید و یا احتمال یا قصد بارداری دارید ،قبل از مصرف دارو با پزشک و یا دکتر داروساز
مشورت کنید.
استفاده از شربت سینوپرت در طی دوران بارداری تنها زمانی مجاز است که پزشک مصرف آن را الزم بداند.
ترشح ماده موثره و متابولیت های شربت سینوپرت در شیر انسان نامشخص است ،بنابراین شربت سینوپرت
نباید در دوران شیردهی استفاده شود.
رانندگی و کار با ماشین آالت:
هیچ احتیاط خاصی در این زمینه نیاز نیست.
اطالعات مهم در مورد برخی از ترکیبات شربت سینوپرت:
شربت سینوپرت حاوی  8درصد (حجمی/حجمی) الکل است ،به عبارت دیگر در هر  7میلی لیتر 0/44 ،گرم
الکل وجود دارد .الکل می تواند در افراد مبتال به الکلیسم مضر باشد .این مسئله همچنین باید در بانوان باردار و
شیرده ،کودکانی که بیش از مقدار مجاز از شربت دریافت کرده اند و بیمارانی که در ریسک باال هستند ،مانند
بیماران کبدی و مبتالیان به صرع در نظر گرفته شود.
این فرآورده دارویی حاوی محلول مالتیتول است ،بنابراین در صورتی که می دانید دچار عدم تحمل به برخی
قندها هستید ،قبل از مصرف شربت سینوپرت با پزشک مشورت نمایید 7 .میلی لیتر از شربت ،حاوی  5/5گرم
محلول مالتیتول ،می باشد .ارزش کالری آن  2/3 kcal/gمحلول مالتیتول است.
همچنین محلول مالتیتول می تواند باعث بروز اثرات ملینی خفیفی شود.

 .3مقدار و نحوه مصرف شربت سینوپرت:
همواره طبق دستورالعمل شرح داده شده در این برگه راهنما و یا مطابق با دستور پزشک و یا دکتر داروساز
از دارو استفاده نمایید.
در صورت وجود هرگونه ابهامی با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.

میزان دوز پیشنهادی:

سن

مطابق با تجویز پزشک خود و یا توضیحات ارائه شده در این برگه راهنما ادامه دهید.

دوز روزانه

مجموع دوز روزانه

کودکان  2تا  5سال

روزانه  3بار ،هر بار  2/1میلی لیتر

 6/3میلی لیتر

کودکان  6تا  11سال

روزانه  3بار ،هر بار  3/5میلی لیتر

 10/5میلی لیتر

افراد  12سال به باال و بزرگساالن روزانه  3بار ،هر بار  7میلی لیتر

 21میلی لیتر

مصرف در کودکان و نوجوانان:
شربت سینوپرت نباید در کودکان زیر  2سال مصرف شود.
روش مصرف:
با استفاده از پیمانه موجود در جعبه دارو ،روزانه  3بار (صبح ،ظهر و عصر) از شربت میل نمایید .نیازی به رقیق
کردن شربت نمی باشد .در صورت لزوم کمی مایعات (بدون الکل) ترجیحاً یک لیوان آب با آن میل نمایید.
مصرف شربت سینوپرت با غذا و نوشیدنی ها تداخلی ندارد و مصرف این دارو می تواند همراه وعده غذایی و یا
بدون آن باشد .چنانچه معده شما حساس است ،توصیه می شود شربت سینوپرت را بعد از وعده غذایی مصرف
کنید .پیش از مصرف ،بطری را خوب تکان دهید.

قطع مصرف شربت سینوپرت:
قطع مصرف شربت سینوپرت اغلب بی ضرر است .در صورتی که در مورد استفاده از این دارو سواالت بیشتری
دارید ،با پزشک و یا دکتر داروساز مشورت نمایید.

شربت سینوپرت حاوی:
مواد موثره 100 :میلی لیتر (معادل  120/8گرم) شربت سینوپرت حاوی 41/7 :گرم عصاره ()1: 38/5
از  1/1گرم مخلوط ریشه ژنتیان ) ،(Gentiana luteaگیاه شاه پسند ) ،(Verbena officinalisگیاه ترشک
(Rumex patientia, Rumex thyrsiflorus، Rumex acetosa, Rumex acetosella, Rumex crispus,

 .4عوارض جانبی احتمالی:
همانند سایر داروها ،شربت سینوپرت نیز می تواند منجر به ایجاد عوارض جانبی شود .اگرچه این عوارض در
همه افراد بروز نخواهد کرد.
واکنش های حساسیتی پوستی (راش ،خارش و قرمزی) و مشکالت گوارشی (درد شکم و تهوع) غیرشایع
است 1( .تا  10مورد از  1000نفر).
واکنش های حساسیتی شدید و جدی مانند تورم لب ها ،زبان و گلو و/یا حنجره همراه با تنگ شدن راه های
هوایی (آنژیوادم) ،تنگی نفس و ورم صورت محتمل است .شیوع این عوارض نامشخص است .تخمین تناوب
این عوارض بر اساس داده های موجود امکانپذیر نیست.
با مشاهده اولین عالئم واکنش حساسیتی ،دارو دیگر نباید مصرف شود .به پزشک مراجعه کنید تا در خصوص
شدت عوارض و اقدامات مربوطه تصمیم گیری نماید.
گزارش عوارض جانبی:
در صورت بروز هر گونه عارضه ای ،پزشک یا داروساز خود را مطلع سازید .این عوارض ممکن است شامل
مواردی باشد که در این برگه راهنما ذکر نشده است.

طول دوره مصرف:
به طور معمول طول دوره مصرف  7تا  14روز است مگر آنکه پزشک دستور مصرف دیگری برای شما تجویز
کرده باشد.
در صورت عدم بهبودی در این بازه زمانی با پزشک مشورت نمایید.

 .5شرایط نگهداری شربت سینوپرت:

مصرف بیش از حد مجاز شربت سینوپرت:
در صورتی که بیش از حد مجاز از شربت سینوپرت استفاده کردید ،پزشک خود را مطلع سازید تا در صورت
نیاز تصمیمات و اقدامات الزم را اتخاذ نماید .این احتمال وجود دارد که عوارض جانبی ذکر شده در زیر با شدت
بیشتری بروز کنند.

دارو را دمای کمتر از  25درجه سانتی گراد نگهداری کنید.
دارو را دور از دید و دسترس کودکان قرار دهید.
دارو را پس از تاریخ انقضایی که بر روی جعبه و بطری درج شده است ،مصرف نکنید .تاریخ انقضا به
آخرین روز آن ماه اشاره می نماید.

فراموش کردن مصرف شربت سینوپرت:
چنانچه مصرف یک دوز را فراموش کردید ،در نوبت بعدی مصرف دارو ،دوز را دوبرابر نکنید .استفاده از دارو را

 .6اطالعات تکمیلی:

) ، Rumex obtusifoliusگل های آقطی سیاه ) (Sambucus nigraو گل های پــرایم رز (پامچال)
) -1 .)1:3:3:3:3( (Primula veris, Primula elatiorحالل استخراج کننده ،اتانول  59%حجمی 4-2 .حالل
استخراج کننده ،آب تخلیص شده.
مواد جانبی :محلول مالتیتول ،طعم دهنده با طعم گیالس.
فرآورده حاوی ( 8%حجمی/حجمی) الکل است.
نکته برای افراد دیابتی:
هر  7میلی لیتر شربت سینوپرت حاوی  4/4گرم کربوهیدرات است.
مشخصات ظاهری شربت سینوپرت و محتویات جعبه:
یک جعبه حاوی یک بطری  100میلی لیتری شربت سینوپرت می باشد.
شربت سینوپرت مایعی به رنگ قهوه ای روشن ،شفاف و ویسکوز است.
ممکن است در طول مدت نگهداری دارو ،کدورت و رسوباتی ایجاد شود که تاثیری بر اثربخشی دارو ندارد.
تولید کننده و دارنده پروانه:
BIONORICA SE, ,Kerschensteinerstrasse 11-15, 92318 Neumarkt, Germany

عمر قفسه ای دارو پس از باز کردن درب بطری:
دارو تا  6ماه پس از باز نمودن درب بطری قابل استفاده است.

واردکننده و دارنده پروانه بسته بندی:
بیونوریکا پارس درمان نیکان
تهران ،میدان هروی ،خیابان وفامنش ،پالک  ،10ساختمان ارگ تجارت ،طبقه سوم ،واحد 4
تلفکس+98 )21( 57682000 :
آخرین بازبینی:
ژوئیه 2019
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How to store Sinupret Syrup
Further information
What Sinupret Syrup is and what it is used for
Sinupret Syrup is a herbal medicine for the treatment of acute
and chronic inflammations of the paranasal sinuses in children
What you need to know before you take Sinupret Syrup

If you stop taking Sinupret Syrup
Further information
Discontinuing Sinupret Syrup is usually harmless. If you have any
further questions on the use of this medicine, ask your doctor or What Sinupret Syrup contains
Total daily dose
pharmacist.
The active substance is:
Children from
Possible side effects
(Gentiana lutea) , verbena herb (Verbena officinalis), common
sorrel herb (Rumex acetosa, Rumex acetosella, Rumex crispus,
Like all medicines, this medicine can cause side effects, although
Rumex obtusifolius, Rumex patientia, Rumex thyrsiflorus) , elder
not everybody gets them.
Children from
flower (Sambucus nigra) , primula flower (Primula veris, Primula
elatior)
Hypersensitivity reactions of the skin (such as rash, skin redness,
extraction solvent: purified water.
itching) and gastrointestinal complaints (such as stomach ache,
Adults and
The other ingredients are: Maltitol solution, cherry flavour.
adolescents from
Serious allergic reactions such as swelling of the lips, tongue and
throat and/or larynx with narrowing of the airways (angioedema),
shortness of breath, face swelling may also occur. The frequency
Use in children and adolescents
is not known (frequency cannot be estimated from the available Note for diabetics:
Sinupret Syrup should not be used in children under the age of data).

The recommended dose is:
Pregnancy and breast-feeding
If you are pregnant or breast-feeding, think you may be pregnant
or are planning to have a baby, ask your doctor or pharmacist for Age
Single dose
advice before taking this medicine.
Sinupret Syrup should only be used during pregnancy, if deemed
necessary by the physician. It is unknown whether the active
substances / metabolites of Sinupret Syrup are excreted in human
milk. Sinupret Syrup should not be used during breast-feeding.
Driving and using machines
No special precautions are required.
Important information about some of the ingredients of Sinupret
Syrup

ml. Alcohol could be harmful for those suffering from alcoholism.
Do not take Sinupret Syrup
This should be taken into account in pregnant or breast-feeding
(Gentiana lutea), verbena herb (Verbena officinalis), common
if you are allergic to gentian root, verbena herb, sorrel herb, women, children taking higher doses than recommended and
sorrel herb (Rumex acetosa, Rumex acetosella, Rumex crispus,
elder flowers, primula flowers or any of the other ingredients high-risk groups such as patients with liver disease or epilepsy.
Rumex obtusifolius, Rumex patientia, Rumex thyrsiflorus), elder
flower (Sambucus nigra) , primula flower (Primula veris, Primula
Sinupret Syrup contains maltitol solution. If you have been told
elatior)
Warnings and precautions
by your doctor that you have an intolerance to some sugars,
extracting agent: purified water.
Talk to your doctor or pharmacist before taking Sinupret Syrup. contact your doctor before taking this medicinal product.
In case of patients with a sensitive stomach or with known
Contains maltitol.
gastric disorders particular caution is required when taking this kcal/g maltitol solution. Maltitol solution can have a mild laxative
medicine. You should preferably take Sinupret Syrup after meals effect.
and with a glass of water. If symptoms persist for more than
Read all of this leaflet carefully before you start using this
medicine because it contains important information for you.
How to take Sinupret Syrup
persistent or high fever, severe headache, face swelling or
unclear complaints, contact a doctor.
This medicine is available without prescription. However,
Always take this medicine exactly as described in this leaflet or as
you still need to use Sinupret Syrup carefully to get the best
your doctor or pharmacist has told you. Check with your doctor
Children and adolescents
results from it.
or pharmacist if you are not sure.
Due to lack of sufficient data on the use of this medicine in
Keep this leaflet. You may need to read it again.
Ask your pharmacist if you need more information or
administered in this age group.
advice.
If you get any side effects, talk to your doctor or pharmacist.
Other medicines and Sinupret Syrup
This includes any possible side effects not listed in this
Tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently
taken or might take any other medicines. There are no known
You must talk to a doctor if you do not feel better or if you
interactions with other medicines up to now.

Method of administration
daily (morning, midday, evening), undiluted or with some water.
If required some liquid (no alcohol), preferably a glass of water,
can be drunk afterwards. Sinupret Syrup can be taken with meals,
with beverages, or independently of meals. If you have a sensitive
stomach, you should best take Sinupret Syrup after meals.
Shake before use!
Duration of use
no improvement occurs within this time, please consult a doctor.
If you take more Sinupret Syrup than you should
If you take more Sinupret Syrup than you should, please tell a
doctor. He/she can decide on any measures that may be required.
The side effects listed below may appear in a more intense form.
If you forget to take Sinupret Syrup
Do not take a double dose to make up for a forgotten dose.
Continue taking Sinupret Syrup as prescribed by your doctor or
as described in this leaflet.

At the first signs of a hypersensitivity reaction, Sinupret Syrup What Sinupret Syrup looks like and contents of the pack
must not be taken again.
Sinupret Syrup is a light-brown, clear, viscous syrup. Slight
If side effects occur, the medicine should be discontinued and turbidity or flocculation may occur during storage which has no
a doctor should be consulted. The doctor can determine the impact on the effectiveness of the product.
severity and whether any action is necessary.
Marketing Authorisation Holder and Manufacturer
BIONORICA SE
Reporting of side effects
If you get any side effects, talk to your doctor or pharmacist. This
includes any possible side effects not listed in this leaflet.
Germany
How to store Sinupret Syrup
Importer and Packaging Licence Holder:
Bionorica Pars Darman Nikan
reach of children. Do not use this medicine after the expiry date
which is stated on the carton and the bottle. The expiry date Vafamanesh St., Heravi Sq., Tehran, Iran
refers to the last day of that month.
Information on shelf life after opening:

This leaflet was last revised in July

