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Nº de Registo: 9754119
Tamanho da Embalagem: 20 comprimidos

Medicamento

SINUTAB® II 500 mg + 30 mg comprimidos.
Paracetamol + cloridrato de pseudoefedrina.
Medicamento não sujeito a receita médica de
venda exclusiva em farmácia.

Indicações Terapêuticas

Indicado no tratamento sintomático a curto prazo da
congestão nasal e dos seios perinasais associada
aos sintomas de constipação e gripe, como dor
moderada, dor de cabeça e/ou febre. Indicado em
adultos e adolescentes a partir dos 15 anos de idade.

Posologia e Modo de Administração

Posologia e modo de administração: Adultos e
adolescentes a partir dos 15 anos de idade: 1a 2
comprimidos, a cada 4 a 6 horas, duas a três
vezes por dia. Dose diária máxima: 6
comprimidos (180 mg de cloridrato de
pseudoefedrina e 3 g de paracetamol). A dose
diária máxima de paracetamol não deverá
ultrapassar os 2 g nas situações seguintes,
exceto mediante recomendação médica: peso
inferior a 50 kg, insu�ciência hepática,
alcoolismo crónico, desidratação, malnutrição
crónica.Não é recomendado em crianças e
adolescentes com menos de 15 anos de idade.
Idosos: Não existem estudos especí�cos sobre
a utilização de Sinutab II em idosos.
No entanto, a experiência tem demonstrado que
a dose normalmente utilizada nos adultos é
adequada. Nos idosos a taxa e extensão da
absorção de paracetamol é normal, no entanto, a
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semivida plasmática é mais longa e a depuração
é mais baixa que nos adultos.
Insu�ciência hepática: Recomenda-se precaução
quando se administra Sinutab II em doentes com
insu�ciência hepática grave.Insu�ciência renal:
Recomenda-se precaução quando se administra
Sinutab II em doentes com insu�ciência renal
moderada a grave.
 
Modo administração: oral, com um pouco de
líquido. Recomenda-se precaução em doentes
com insu�ciência hepática ou renal. 

Contraindicações

Contraindicado em caso de hipersensibilidade
às substâncias ativas ou a qualquer um dos
excipientes. Não administrar em doentes
medicados com inibidores das
monoaminoxidases ou nas 2 semanas seguintes
à interrupção do tratamento. Não utilizar
conjuntamente com outros medicamentos
contendo paracetamol ou com varfarina.
Precaução no caso de doentes cardiovasculares
ou com hipertensão.
Doentes com doença da tiroide, diabetes,
indivíduos com doença renal moderada a grave,
com di�culdade em urinar devido ao
alargamento da próstata, indivíduos com
problemas de alcoolismo não devem tomar
Sinutab se este não for indicado pelo médico.
Reações cutâneas graves como pustulose
generalizada exantemática aguda, síndrome de
Stevens – Johnson e necrólise epidérmica
tóxica, foram noti�cadas muito raramente em
doentes a receber tratamento com paracetamol.
 
Os doentes devem ser informados sobre os
sinais de reações cutâneas graves, e o uso do
medicamento deve ser descontinuado ao
primeiro sinal de erupção cutânea ou qualquer
outro sinal de hipersensibilidade. 

Efeitos indesejáveis

Pode causar entre outros os seguintes: insónia,
boca seca, náuseas, tonturas, ansiedade,
arritmia, palpitações, retenção urinária e
aumento da pressão arterial. Leia
cuidadosamente as informações constantes da
embalagem e do folheto informativo.
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Advertências e Precauções especiais de
utilização

Interações medicamentosas e outras formas de
interação: Utilização com substâncias
semelhantes à varfarina: Para a maioria dos
doentes, a utilização ocasional de paracetamol
tem pouco ou nenhum efeito nos valores de RNI
(Razão Normalizada Internacional) de doentes
sob terapêutica crónica com varfarina. No
entanto, existe alguma controvérsia quanto à
possibilidade de o paracetamol potenciar os
efeitos anticoagulantes da varfarina e de outros
derivados cumarínicos. Inibidores das
monoaminoxidases (IMAOs): A pseudoefedrina
exerce as suas propriedades vasoconstritoras,
estimulando os recetores adrenérgicos e
deslocando a norepinefrina dos locais de
armazenamento neuronal. Uma vez que os
IMAOs impedem o metabolismo de aminas
simpaticomiméticas e aumentam o
armazenamento de norepinefrina libertável no
tecido nervoso adrenérgico, os IMAOs podem
potencializar o efeito vasoconstritor da
pseudoefedrina. Foram relatados casos de
crises hipertensivas agudas na literatura médica
com o uso concomitante de IMAOs e aminas
simpatomiméticas.
 
O antibiótico furazolidona é um inibidor das
monoaminoxidases e, por isso, não deve ser
tomado com Sinutab II. Outras interações: A taxa
de absorção do paracetamol pode ser reduzida
pela colestiramina. Esta interação pode ser
evitada ao atrasar a administração de
colestiramina em cerca de uma hora, de forma a
manterem-se os níveis analgésicos máximos. O
bicarbonato de sódio alcaliniza a urina e pode
reduzir a eliminação renal da pseudoefedrina.
 
Poderá ser necessária a redução da dose. A
velocidade de absorção do paracetamol pode
ser aumentada pela metoclopramida ou pela
domperidona. Interações com alimentos:As
refeições ricas em hidratos de carbono atrasam
o tempo para atingir as concentrações
plasmáticas máximas do paracetamol,
provavelmente, devido à absorção retardada no
intestino. Contudo a comida, geralmente, não
afeta a quantidade total de fármaco absorvido.
Gravidez e amamanetação: Não deve ser
utilizado.
 
Em caso de dúvida ou persistência dos
sintomas, consulte o seu médico ou
farmacêutico. Johnson& Johnson, LDA. Lagoas
Park, Edi�cio 9 2740-265 Porto Salvo Nupc 500
153 370.
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Lista completa de excipientes

Amido de milho pré-geli�cado, Povidona,
Crospovidona, Ácido esteárico, Celulose
microcristalina, Amido de sódio glicolato,
Estearato de magnésio
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