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NAVODILO ZA UPORABO 

 

Sinecod 7,5 mg / 5 ml sirup 
butamiratijev citrat 

 

 

Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas  pomembne podatke! 

Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate jemati pazljivo in skrbno, da vam bo kar 

najbolje koristilo. 

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati. 

- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet. 

- Če se znaki vaše bolezni ne izboljšajo v 5 do 7 dneh, morate obiskati zdravnika. 

- Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen 

v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta. 

 

 

Navodilo vsebuje: 

1. Kaj je zdravilo Sinecod in za kaj ga uporabljamo 

2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Sinecod  

3. Kako jemati zdravilo Sinecod   

4. Možni neželeni učinki 

5. Shranjevanje zdravila Sinecod 

6. Dodatne informacije 

 

 

1. KAJ JE ZDRAVILO SINECOD IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO 

 
Sinecod vsebuje butamiratijev citrat, ki je zaviralec kašlja. Deluje zaviralno na osrednje živčevje.  

Kemično in farmakološko se razlikuje od opiatnih antitusikov (zdravila, ki pomirjajo kašelj) in ne 

povzroča odvisnosti.  

 

Sinecod se uporablja za simptomatsko zdravljenje kašlja, ki nastane zaradi različnih vzrokov. 

 

 

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE VZELI ZDRAVILO SINECOD 

 
Ne jemljite zdravila Sinecod 

- če ste preobčutljivi za butamirat ali katerokoli sestavino zdravila Sinecod. 

 

Bodite posebno pozorni pri jemanju zdravila Sinecod 
Za otroke, stare manj kot 3 leta, za zdravljenje uporabljamo peroralne kapljice, če so mlajši od 2 let, se 
te smejo uporabljati samo po zdravnikovem navodilu. 

 

Če kašelj traja več kot 7 dni, se morate posvetovati z zdravnikom ali s farmacevtom.   
 
Izogibati se morate sočasni uporabi ekspektoransov (zdravilo, ki pospešuje izkašljevanje) (glejte 

poglavje Jemanje drugih zdravil) 

 

Jemanje drugih zdravil 

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli zdravilo, 

tudi če ste ga dobili brez recepta.  
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Zdravilna učinkovina butamirat zavira refleks kašlja, zato se morate izogibati sočasnemu jemanju 

ekspektoransov (zdravilo, ki pospešuje izkašljevanje), sicer lahko pride do zastajanja sluzi v dihalnih 

poteh ter povečanja nevarnosti bronhospazma (zožitev bronhijev) in okužbe dihalnih poti. 

 

Jemanje zdravila Sinecod skupaj s hrano in pijačo 
Priporočljivo je, da zaužijete sirup pred obrokom hrane. 

 

Nosečnost in dojenje 

Posvetujte se z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo. 

 

Jemanju Sinecoda se morate izogniti med prvimi tremi meseci nosečnosti. V preostalem obdobju 

nosečnosti se lahko Sinecod uporablja le, če je nujno potreben. 

Ni znano, če učinkovina in/ali njeni metaboliti prehajajo v materino mleko. Na splošno velja, da mora 

zdravnik zaradi varnosti previdno oceniti prednosti in slabosti jemanja Sinecoda med dojenjem. 

 

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev 

Zdravilo Sinecod lahko povzroči zaspanost. Zato morate biti med vožnjo in opravljanjem dejavnosti, 

ki zahtevajo budnost (npr. upravljanje s stroji) previdni. 

 
Pomembne informacije o nekaterih sestavinah zdravila Sinecod 

Zdravilo Sinecod sirup vsebuje sorbitol. Lahko ima blag odvajalni učinek. Kalorična vrednost je 2,6 

kcal/g sorbitola. 

To zdravilo vsebuje tudi majhne količine etanola (alkohola) in sicer manj kot 100 mg na odmerek. 

 

 

3. KAKO JEMATI ZDRAVILO SINECOD 

 

Pri jemanju zdravila Sinecod natančno upoštevajte zdravnikova navodila. Če ste negotovi, se 

posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. 

 

Ne jemljite zdravila Sinecod več kot 1 teden brez navodila vašega zdravnika. 
Priporočljivo je, da zaužijete sirup pred obrokom hrane. 
 

Odmerjanje za otroke: 

Otroci, stari od 3 do 6 let: 5 ml 3 krat na dan;  

Otroci, stari od 6 do 12 let: 10 ml 3 krat na dan. 
Za otroke, stare manj kot 3 leta za zdravljenje uporabljajte peroralne kapljice, če so mlajši od 2 let, jih 
smete uporabljati samo po zdravnikovem navodilu. 
 

Odmerjanje za odrasle in mladostnike, starejše od 12 let: 

Mladostniki, starejši od 12 let: 15 ml 3 krat na dan; 

Odrasli: 15 ml 4 krat na dan. 

 

Po vsaki uporabi in med različnimi uporabniki operite in posušite graduirano merico. 

 

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Sinecod, kot bi smeli 

Preveliki odmerki Sinecoda lahko povzročijo zaspanost, slabost, bruhanje, drisko, omotico in nizek 

krvni tlak.  

Potrebna je običajna nujna pomoč: izpiranje želodca, aktivno oglje, spremljanje in zdravljenje 

življenjskih funkcij, če bo to potrebno. Specifičnega protistrupa ni na voljo. 

 

Če ste pozabili vzeti zdravilo Sinecod 
Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek. 

Zdravilo Sinecod vzemite takoj, ko se spomnite, vendar ne smete preseči največjega priporočenega 

odmerka. 
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Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. 

 

 

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI 

 

Kot vsa zdravila ima lahko tudi zdravilo Sinecod neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh 

bolnikih. 

 

Neželeni učinki, ki se lahko pojavijo pri zdravljenju z zdravilom Sinecod, so navedeni spodaj glede na 

naslednje pogostnosti pojavljanja:  

 

Zelo pogosti: več kot 1 od 10 bolnikov 

Pogosti: manj kot 1 od 10, ampak več kot 1 od 100 bolnikov 

Občasni: manj kot 1 od 100, ampak več kot 1 od 1.000 bolnikov 

Redki: manj kot 1 od 1.000, ampak več kot 1 od 10.000 bolnikov  

Zelo redki: manj kot 1 od 10.000 bolnikov  

Neznana:                ni mogoče oceniti iz razpoložljivih podatkov 

 

Redki neželeni učinki so: 

- zaspanost  

- kožni izpuščaji  

- slabost 

- driska.  

Ti neželeni učinki izginejo, če zmanjšate odmerek ali prekinete jemanje zdravila. Če kljub temu 

neželeni učinki vztrajajo, prenehajte jemati zdravilo Sinecod in vprašajte za nasvet zdravnika ali 

farmacevta. 

 

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če  opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v 

tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta. 

 

 

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA SINECOD 

 

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom. 

Shranjujte pri temperaturi do 30˚C. 

 

Rok uporabnosti 

Zdravila Sinecod ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini. 

Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca. 

 

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja 

zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati 

okolje. 

 

6. DODATNE INFORMACIJE 

 

Kaj vsebuje zdravilo Sinecod 

Zdravilna učinkovina je butamiratijev citrat. 

 

Pomožne snovi so benzojska kislina (E210), natrijev saharinat (E954), natrijev hidroksid (E524), 

sorbitol (E420), 96-odstotni etanol, glicerol (E422), vanilin, prečiščena voda. 

 

Izgled zdravila Sinecod in vsebina pakiranja 

Zdravilo Sinecod je bistra brezbarvna raztopina, z vonjem vanilije.  
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5 ml sirupa vsebuje 7,5 mg butamiratijevega citrata. 

Škatla z 200 ml sirupa v rjavi steklenici iz stekla tipa III, opremljeni z belo varnostno zaporko iz 

polietilena in polipropilena ter s polipropilensko graduirano merico. 

 

 
 

Kako odprete stekleničko? 

Pritisnete varnostno zaporko navzdol in jo 

istočasno obrnete v levo. 

 

Način in režim izdaje zdravila Sinecod 

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah. 

 

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom 

Novartis Consumer Health GmbH  

Zielstattstrasse 40  

81379 München 

Nemčija 

 

Izdelovalec 

Lek d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenija 

 

Navodilo je bilo odobreno 14.9.2011. 

 

 

 


