Sinecod sirup - 200ml
Sinecod sirup je užíván při suchém, dráždivém nebo obtížně ztišitelném kašli různého
původu. Sinecod sirup mohou užívat dospělí nebo podávat dětem od 3 let bez porady s
lékařem. Dle doporučení lékaře je přípravek používán k potlačení kašle v předoperační a
pooperační péči v chirurgii, u bronchoskopií a u černého kašle.
Charakteristika:
Butamirát citrát, jediná účinná složka Sinecodu, působí na centrální nervovou soustavu,
kde tlumí kašlací reflex. Není příbuzný opiovým alkaloidům (např. kodeinu). Vedle toho,
že přímo tlumí kašel, má navíc tendenci snižovat odpor, který kladou dýchací cesty
vzduchu proudícímu jimi při dýchání. Sirup obsahuje jako sladidlo sacharin a sorbitol a
může tedy být užíván i diabetiky.

Další informace
Výrobce:
Novartis s.r.o., Praha, ČR.
Držitel registračního rozhodnutí:
Novartis s.r.o., Praha, ČR.
Složení - účinné látky:
Butamirati dihydrogenocitras 1,5 mg v 1 ml.
Složení - pomocné látky:
Sorbitol 70% krystalizující, glycerol 85%, dihydrát sodné soli sacharinu, kyselina
benzoová, vanilin, ethanol 95%, roztok hydroxidu sodného 300 g/l, čištěná voda.
Indikační skupina:
Antitusikum.
Kontraindikace:
Sinecod nesmí být používán při přecitlivělosti na některou z jeho složek a v prvních třech
měsících těhotenství. V dalším průběhu těhotenství a v období kojení užívejte přípravek
pouze po poradě s lékařem.
Nežádoučí účinky:
Přibližně u 1% léčených se mohou vyskytnout kožní vyrážky, žaludeční nevolnost, průjem
a závratě, které ustoupily po snížení dávek nebo přerušení léčby. Při výskytu nežádoucích

účinků nebo jiných neobvyklých reakcí přerušte léčbu a poraďte se o dalším užívání
přípravku se svým lékařem.
Interakce:
Účinky Sinecodu a jiných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. O vhodnosti současného
užívání Sinecodu s jinými léky se poraďte s lékařem. Bez porady s lékařem neužívejte
současně se Sinecodem žádné jiné, volně prodejné léky. Při předpisu dalších léků
informujte lékaře, že již užíváte Sinecod.
Dávkování:
Pro děti od 3-6 roků: 5 ml 3krát denně, 6-12 roků: 10 ml 3krát denně, 12 let a starší: 15 ml
3krát denně, dospělí: 15 ml 4krát denně. Dávkuje se pomocí přibalené odměrky. Průměrná
doba léčby Sinecodem je 7 dnů.
Způsob užití:
Sinecod Sirup má být užíván před jídlem.
Předávkování:
Náhodné předávkování Sinecodem může způsobit následující příznaky: ospalost,
žaludeční nevolnost, zvracení, průjem, poruchy rovnováhy a snížení krevního tlaku.
Jestliže dojde k předávkování nebo při podezření na ně, je třeba vyhledat lékaře.
Upozornění:
Poraďte se s Vaším lékařem, jestliže při léčbě příznaky nemoci přetrvávají déle než 7 dnů.
U kojenců a batolat vyhledejte lékaře, nedojde-li k ústupu příznaků do 3 dnů. Při výskytu
dušnosti, teploty, neklidu, vyrážky u kojenců a batolat vyhledejte lékaře ihned.
Uchovávání:
Při teplotě do 30 st. C.
Varování:
Přípravek se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti označené na obalu jako:
"Použ.. do". Přípravek musí být uchováván mimo dosah dětí.
Balení:
200 ml v lahvičce s odměrkou.

