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BRONCHIPRET TE syrop 100 ml
 

Cena: 21,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka 15g+1,5g

Opakowanie 1 but.a 100ml

Postać syrop

Producent BIONORICA SE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Thymi herbae extractum fluidum, Hederae

Opis produktu
 

WskazaniaBRONCHIPRET TE syrop 100 mlBronchipret®TE to lek, któryHamuje proces zapalnyUłatwia odkrztuszanieRedukuje napady
kaszluProdukt leczniczy roślinny stosowany w objawach kaszlu z zalegającą wydzieliną, w łagodnych do umiarkowanych infekcjach i
stanach zapalnych dróg oddechowych, takich jak ostre zapalenie oskrzeli.Bronchipret®TE dla całej rodziny, w tym dzieci od 2. roku
życia.DziałanieBronchipret®TE zawiera w swoim składzie ekstrakt z tymianku i bluszczu. Osoby cierpiące na męczący kaszel czy
zapalenie oskrzeli łatwiej mogą pozbyć się zalegającej wydzieliny i kaszlu. Dodatkowo Bronchipret®TE, dzięki działaniu na przyczynę
problemu, czyli stan zapalny skraca czas choroby i ogranicza możliwość powstania kaszlu poinfekcyjnegoSposób
użyciaBronchipret®TE należy przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub
farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.Zalecana dawka:Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, lek
Bronchipret®TE, syrop należy przyjmować 3 razy na dobę: Wiek Dawka jednorazowa3

razy na dob?
Ca?kowita dawka dobowa

Dzieci w wieku od 2 do
5 lat

3,2 ml 9,6 ml

Dzieci w wieku od 6 do
11 lat

4,3 ml 12,9 ml

Doro?li i m?odzie? w
wieku powy?ej 12 lat

5,4 ml 16,2 ml

Doustnie. Należy użyć załączonej miarki i stosować lek Bronchipret®TE, syrop
3 razy na dobę, odpowiednio do wieku pacjenta, zgodnie z instrukcją w tabeli powyżej.Syrop należy połknąć bez rozcieńczania. Lek
można popić niewielką ilością płynu (najlepiej wody).Wymieszać przed użyciem!Czas trwania leczeniaW przypadku dolegliwości
utrzymujących się ponad 10 dni lub pojawienia się trudności w oddychaniu, gorączki bądź ropnej lub krwistej wydzieliny, należy
natychmiast skontaktować się z lekarzem (patrz informacje podane w punkcie "Ostrzeżenia i środki ostrożności" oraz "Możliwe działania
niepożądane").Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Bronchipret®TE, syropW przypadku przedawkowania mogą pojawić się
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zaburzenia żołądkowe, wymioty oraz biegunka.W takim przypadku należy skontaktować się z lekarzem, który podejmie decyzje o
dalszym postępowaniu.Pominięcie zastosowania leku Bronchipret®TE, syropW przypadku pominięcia kolejnej dawki leku w
wyznaczonym czasie, nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki, lecz raczej kontynuować
przyjmowanie leku zgodnie ze wskazówkami lekarza lub opisem w ulotce.Przerwanie stosowania leku Bronchipret®TE, syropPrzerwanie
przyjmowania leku Bronchipret®TE, syrop jest zazwyczaj nieszkodliwe. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań należy
skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.WażnePrzeciwwskazania:Nadwrażliwość na substancje czynne oraz na inne rośliny z
rodziny jasnotowatych (Lamiaceae) oraz araliowatych (Araliacae), brzozę, bylicę pospolitą, seler, lub na którąkolwiek substancję
pomocnicząKiedy nie stosować leku Bronchipret®TE, syropW przypadku nadwrażliwości na substancje czynne oraz na inne rośliny z
rodziny jasnotowatych (Lamiaceae) oraz araliowatych (Araliacae), brzozę, bylicę pospolitą, seler, lub na którąkolwiek substancję
pomocniczą wymienioną w punkcie 6.Ostrzeżenia i środki ostrożnościJeśli objawy nie ustąpią po około 10 dniach lub wystąpią
trudności w oddychaniu, gorączka, ropna lub krwista wydzielina, należy skontaktować się z lekarzem.Nie należy stosować leku
Bronchipret®TE bez konsultacji z lekarzem, jeżeli pacjent cierpi z powodu zapalenia bądź owrzodzenia błony śluzowej żołądka.DzieciLek
nie powinien być podawany dzieciom w wieku poniżej 2 lat. W przypadku utrzymującego się lub nawracającego kaszlu u dzieci w wieku
pomiędzy 2 a 4 rokiem życia należy poradzić się lekarza, gdyż takie objawy mogą być oznaką ciężkiego przebiegu choroby.Lek
Bronchipret®TE a inne lekiDotychczas nie są znane interakcje z żadnymi innymi lekami. Brak jest badań dotyczących wzajemnego
oddziaływania leku Bronchipret®TE, syrop z innymi lekami przy jednoczesnym podawaniu.Należy poinformować lekarza o wszystkich
przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodnośćZ powodu
braku danych dotyczących stosowania produktu leczniczego w czasie ciąży oraz w okresie laktacji, produktu leczniczego nie należy
stosować u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy
planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.Prowadzenie pojazdów i
obsługiwanie maszynSpecjalne środki ostrożności nie są wymagane.Lek Bronchipret®TE, syrop zawiera 7% obj. alkoholu,oznacza to że
5,4 ml zawiera do 0,30 g alkoholu, co jest równoważne 8 ml piwa lub 3 ml wina. Może być szkodliwy dla osób uzależnionych od
alkoholu.Obecność alkoholu należy również uwzględnić oraz skonsultować z lekarzem, chcąc zastosować produkt u dzieci w dawkach
wyższych niż zalecane i w grupach zwiększonego ryzyka, takich jak osoby z chorobami wątroby czy padaczką.Lek Bronchipret®TE,
syrop zawiera maltitol.Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, przed zastosowaniem leku Bronchipret®TE, syrop
należy poradzić się lekarza.Informacja dla diabetyków:Jedna dawka leku Bronchipret®TE, syrop (5,4 ml) zawiera około 1,9 g łatwo
przyswajalnych węglowodanów.SkładThymi herbae extractum fluidum (wyciąg płynny z ziela tymianku) (DER: 1:2-2,5; rozpuszczalnik
ekstrakcyjny: amoniak 10% (m/m), glicerol 85%, etanol 90% (V/V): woda oczyszczona (1:20:70:109)) 15,0 g Hederae helicis folii
extractum fluidum (wyciąg płynny z liści bluszczu pospolitego) (DER: 1:1; rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70% (V/V)) 1,5 g. Produkt
leczniczy zawiera 7% (V/V) alkoholu.
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