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A vizsgálat projekt száma: Ref. SINO-0005/2011 
 
A project címe:  A SINORINA (Humulus Lupulus illóolaj kivonat)   hatása 5-10 éves 
gyermekeknél, akik éjszakai vizeletvisszatartási problémákkal küzdenek. 

 
A vizsgálat vezetője: Laboratec, S.L. 
 
A vizsgálat helyszíne: Denia, Ondara, Poble Nou városok (Alicante tartomány), 
Spanyolország. 
 
A vizsgálatban résztvevők száma: 24 fő 

 
 

 
1. Összefoglaló: 
 
Jelen bizalmas jelentés azokról az eredményekről számol be, melyeket a “SINORINA” termék 
használatával szereztek azon 5 és 10 év közötti önkéntesek, akik gondviselőik engedélyével 
vettek részt a vizsgálatban. A gondviselők engedélyezték a vizsgálatok lefolytatását azon 
dokumentumok alapján, melyek igazolják, hogy a termék semmilyen mérgező tulajdonsággal 
nem rendelkezik illetve nincsenek mellékhatásai.  
 
A résztvevők olyan gyermekek közül lettek kiválasztva, akik éjszakai inkontinenciában 
szenvednek és barátok vagy ismerősök gyermekei. 
A terméket inhalálás útján alkalmazták egy kendő segítségével, melyre 12-14 SINORINA 
(Humulus Lupuls kivonat) lett cseppentve. A kendőt az alvó gyermek ágya mellé helyezték.  A 
vizsgálat 3 fázisban folyt: a kiinduló (alap) hét kezelés nélkül, egy hét SINORINA kezeléssel 
és egy hét utánkövetés SINORINA kezelés nélkül.  A vizsgálatban 2 csoportot állítottak fel 
(vizsgálati csoport és placebo csoport) minden csoportban 12 résztvevővel. 
 
3 hét megfigyelés alapján megállapításra került, hogy a legtöbb résztvevőnél abbamaradt az 
éjszakai ágybavizelés a SINORINA-val történő kezelés kezdeti napjaitól. Ezen résztvevők 
egyikénél sem jelentkezett újra az éjszakai inkontinencia további több hónapos megfigyelés 
alatt.  
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A SINORINA nevű termék kereskedelmi bevezetés előtt áll, valamint klinikai vizsgálat indul  a 
termékkel a Dr. Peset of Valencia kórház gyermek osztályán. A vizsgálat a Laboratec SL., és 
a Dr. Peset of Valencia kórház vizsgálati alapítványának szervezésében valósul meg, Dr. 
Pilar Codonyer a gyermek gyógyászati osztály vezetőjének az irányításával. 

 
Következtetés: klinikai vizsgálat lefolytatására alkalmas termék. 

 
 
Műszaki igazgató 
Laboratec, S.L. 
Josep Sivera                                                  Denia, Spanyolország 2011 május 24. 
 
 
 
 

2. Hipotézis 

A komlóból kivont illóolaj nyugtató és lazító tulajdonságokat mutatott. Ez jótékony hatással 
lehet a gyermekek önkéntelen éjszakai vizelési kényszerére. 
 
Hipotézisünk a következő: 
 
a. A komlóból (Humulus lupulus) kivont olajat tartalmazó a termék (SINORINA) segíthet 
megelőzni és / vagy megszüntetni a gyermekek éjszakai ágyba pisilését. 
 
b. A Humulus lupulus bármely összetevője segít kontrollálni a vizelet visszatartását az 
éjszaka folyamán. 
 
 
3. Célkitűzések 
 
A Sinorina egy komló kivonat mely természetes hatóanyagai révén a már ismert 
tulajdonságai melett lazító és nyugtató hatással is bír. Ezek a tulajdonságok abban az 
aromában találhatóak, melyet a termék bocsát ki magából.  
A vizsgálat fő célként be kívánta bizonyítani, hogy a SINORINA használatával lehetséges a 
gyermekek  éjszakai vizeletszivárgásának kontrollálása.  
Amennyiben a vizsgálat alátámasztja, hogy a SINORINA alkalmas a gyermekek  éjszakai 
vizeletszivárgásának ellenőrzésére, az alapot adna további részletes vizsgálatokra a 
komlókivonat tulajdonságait illetően.  
 
 
4. Résztvevők, anyagok és módszerek 
 
A VIZSGÁLAT RÉSZTVEVŐI 
 
A csoportos vizsgálatban olyan 5 és 10 év közötti gyermekek vettek részt, akik érintettek az 
éjszakai inkontinenciában. (Ebben a korosztályban már általános a teljes szobatisztaság 
elérése.) A résztvevő gyermekeknek nem volt más társított betegségük vagy kórképük, mint 
például a cukorbetegség, húgyúti fertőzések, idegrendszeri rendellenességek, húgy- és 
ivarszervi szervi elváltozás vagy székrekedés.  
Ez a kisérleti vizsgálatot csoportonként 12 gyermekkel  szervezték meg. A vizsgálatot két 
csoportban folytaták le: az egyik csoport kapta a SINORINA aromaterápiát, a másik csoport 
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(placebo csoport) szintén aromaterápiában részesült, de az illóolaj nem tartalmazott (a 
LABORATEC SL. által készített) komló kivonatot.  A résztvevő családok nem tudták, hogy az 
eredeti terméket vagy a placebót használták-e.  
 
 
A VIZSGÁLATBAN HASZNÁLT KOMLÓKIVONAT ÖSSZETÉTELE 
 
Prunus Amygdalus Dulcis olaj, Tocopheryl Acetate, Ascorbyl Palmitate és 2% Humulus 
Lupulus olajkivonat. Minden üvegcse 20 ml terméket tartalmazott. 

A kiválasztott önkéntesek gondviselőjük beleegyezésével az alábbi vizsgálatban a vettek 
részt:  
 
1/ A PLACEBO csoport, mely olyan illóolajat kapott, ami megegyezett a SINORINA 
összetételével, de hiányzott belőle a terápiás hatást biztosító komló kivonat. 
2/ A VIZSGÁLATI csoport, mely a LABORATEC SL. által készített (SINORINA) illóolajat 
kapott.  
 
Az adatgyűjtés a humán klinikai vizsgálati követelményeknek megfelelően történt, az alábbi 
előírások alapján:  
- Nürnbergi szabályzat,  az 1964-es Helsinki, az 1975-ös Tókiói,az 1983-as Velencei és az 

1989-es Hong Kongi  egyezmények,  
- a Sidney alap és kiegészítő rendelet,  
- az EU 91/507/EC, R.D 561/1993–as rendelete,  
- az Európa Tanács egyezménye a   bioetikáról (BOE 20-10-99),  
- az etikai kódex és az orvosi erkölcstan útmutatásai. 
 
 
MÓDSZERTAN 
 
Az alkalmazás módja: 
 
Mikor a gyermek lefeküdt aludni, naponta 12-14 cseppet helyeztek egy vagy két kozmetikai 
vattakorongra vagy kendőre. Ezeket a kendőket az ágy melletti asztalra helyezték, minél 
közelebb a gyermekhez, bezárt vagy csak résnyire nyitott ajtó mellett (a hatás növelése 
érdekében). 
Nyomonkövetés: 
 
Az adatgyűjtést egy naplóban végezték, melyben a szülők naponta feljegyezték, volt–e 
éjszakai vizelet szivárgás és milyen mértékű volt ( jelentős, átlagos, kicsi ). A vizsgálat három 
szakaszból állt: 
7 nap alap (kiinduló) szituáció ( terápia nélkül)  
7 nap Sinorina terápiával 
7 nap utánkövetés, mikor elhagyták a SINORINA terápiát. 
 
Mindkét csoportban egyidejűleg és összesen 3 héten át folyt a vizsgálat.  
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5. Eredmények  
 
Amint a vizsgálatban résztvevők naplói az éjszakai bevizelés gyakoriságáról rendelkezésre 
álltak, megkezdődött az elemzésük. A következő eredményt hozta a vizsgálat a 6 
adatcsomag vizsgálata alapján. 
  
1. Placebo csoport 
Kiindulási (Alap) hét (12/12) , SINORINA kezelés hete (10/12), utánkövetési hét kezelés 
nélkül (10/12). A vizsgálat hossza: 3 hét. 
 
2. Vizsgálati csoport 
Kiindulási (Alap) hét (12/12) , SINORINA kezelés hete (2/12), utánkövetési hét kezelés nélkül 
(5/12). A vizsgálat hossza: 3 hét. 
 
Az 1. csoportban előforduló éjszakai bepisilések  
száma 12 résztvevőnél egy-egy hét alatt:  
 

 
 
 
A 2. csoportban előforduló éjszakai bepisilések  
száma 12 résztvevőnél egy-egy hét alatt: 
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6. Összegzés 
 
A fenti ábrák mutatják az összefüggést az ágyba vizelés gyakorisága között a placebo vagy a 
SINORINA használatával. A SINORINA-t használó 2. számú Vizsgálati csoportnál 
megfigyelhető, hogy a Kiindulási (alap) héten a résztvevők 100%-a bepisilt, a Sinorina 
használata mellett 20% bepisilt , 80 % nem pisilt be, míg a SINORINA nélküli utánkövetési 
héten 40 % bepisilt, 60 % nem pisilt be.  
 
Az ágybavizelés gyakorisága jelentősen csökkent a SINORINA-t használó csoportban 
összevetve a PLACEBO-t használó csoporttal. 
 

7. Következtetések 
 
A SINORINA hatásosnak bizonyult a résztvevő gyermekeknél összevetve a placebót 
használó csoporttal. Ez a termék készen áll a következő vizsgálati fázisra magasabb számú 
résztvevővel és klinikai körülmények között. 


