
Problem i bihålor 
och näsa vid förkylning?
2 av 3 blir besvärsfria med Sinupret.

Informationskällor: Vårdguiden och Smittskyddsinstitutet. Sinupret Forte och Sinupret är växtbaserade läkemedel 
för lindring av symtom i näsan och dess bihålor vid förkylning. Dragerade tabletter. Kontakta läkare om symtomen 
kvarstår längre än två veckor eller återkommer periodvis. För mer information, läs bipacksedel noga eller www.FASS.se. 
Marknadsförs i Sverige av Bringwell Sverige AB, tel 0515-77 78 79.  

Varje vuxen har i genomsnitt 2-3 kraftiga förkylningar 
varje år – och barn drabbas tre gånger så ofta. Det är inte 
bara halsen som drabbas, utan även näsa och bihålor.

Sinupret är ett växtbaserat läkemedel för lindring av symtom just 
i näsan och dess bihålor vid förkylning. Vetenskapliga studier 
har visat att 2 av 3 som får Sinupret blir besvärsfria*. Dessutom 
är behandlingen enkel i form av lättsvalda tabletter.

Säker användning
Sinupret tillverkas av det tyska läkemedelsföretaget Bionorica, 
och är idag ett av Tysklands mest köpta receptfria läkemedel 
alla kategorier. Den långa erfarenheten med över 214 miljoner 
behandlingar har visat att Sinupret är tryggt och säkert och kan 
användas även av gravida och barn över 6 år.

Sinupret � nns på apotek och i hälsobutiker.

* N.Neubauer, R.W. März, Phytomedicine Vol. 1/1994, pp. 177-181

Sinupret forte: för vuxna. Sinupret: för vuxna och barn från 6 år.

Bihålor fi nns i överkäken, bakom pannan och inne i huvudet mellan 

ögonen. Dessa är inte ”slutna rum”, utan har förbindelse med näs-

hålan för att slem, luft och vätska ska kunna passerar fritt. 

TÄPPS IGEN

När en förkylning sprids till bihålorna, svullnar slemhinnorna och 

förbindelserna med näsan blockeras. Bakterier och slem kan 

samlas i bihålorna och det kan uppstå en obehaglig, värkande 

tryckkänsla. Slem och tjock snuva från bihålorna är också vanligt. 

Om förkylningen inte går tillbaka, kan den i vissa fall utvecklas till 

bihåleinfl ammation.

FAKTA OM FÖRKYLNING OCH BIHÅLOR

Täppt näsa

Tryckkänsla

Rinnsnuva
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