Öksürük? Bronşit?

Bronchipret®

Öksürüğü dindirir
Sökülmeyen balgamı söker
Bronşlardaki iltihapla
mücadele eder

yüksek kon
Çok güçlü ve

*
santrasyonda

*Şurup ile karşılaştırıldığında tek doz ile verilen damla olarak bitkisel ana maddenin toplam miktarı bakımından
extra güçlü. Daha yüksek bir etken madde miktarı daha güçlü bir etki anlamına gelmemektedir. / Şurup ile
karşılaştırıldığında damla olarak bitkisel ana maddenin toplam miktarı bakımından [mg/ml] yüksek konsantrasyonda.

Öksürük? Bronşit?
Soğuk ve yağmurlu mevsimle birlikte öksürük ve bronşit mevsimi de başlar. Sıcak kalorifer havası mukozaları
kurutabilir. Bu yüzden solunum yollarımız hastalık
mikropları karşısında zayıf düşer. Bu mikroplar ağız ve
burundan vücuda girer ve bronşlara yerleşerek solunum

Kuru öksürük
(iltihap)

Üretken öksürük
(balgam + iltihap)

yolları mukozasının iltihaplanmasına neden olur. Bu
iltihap sökülmeyen balgamla birlikte bronşlardaki öksürük reseptörleri denilen bölgeleri tahriş eder. Bronşite
yakalandığımızda, rahatsız edici öksürükten kurtulmak
çok uzun sürer. Akut bir bronşit kabaca üç evreye ayrılır:

Kuru öksürük
(iltihap)

Sağlıklı durum

koyu kıvamlı balgam
sıvı balgam

Silli respiratuar
epitel hücresi

Goblet hücresi

aktif öksürük
reseptörü

2–3 gün
Bronş mukozası kesiti

aktif olmayan
öksürük reseptörü

2 haftaya kadar

8 haftaya kadar

Bronchipret® – Öksürük ve bronşite
karşı güçlü bir ortaklık
Kekik ve sarmaşık etkileri bakımından birbirlerini desteklemekte ve tamamlamaktadır. Bu şifalı bitkilerin bir arada bulunması
öksürük ve bronşite karşı iyi bir etki gösterir.

Öksürüğe karşı öneriler
Tam anlamıyla sağlığınıza kavuşmak için yeteri kadar
dinleniniz.
Ateşli olduğunuzda vücudun sıvı kaybı yüksek olduğundan yeteri
kadar sıvı almanız gerekmektedir. Özellikle sıcak bitki çayları
veya “sıcak limonlu su” ve su faydalıdır.
Göğüs üzerine sıcak bez (örn. içine haşlanmış patates) konularak hafif ateş ve zorlu öksürükte özellikle faydalıdır. Bunun için
4-5 adet patatesi kabuğuyla birlikte haşlayın, hafifçe soğumasını
bekleyin, ezin ve pamuklu bir beze sarın. Bu paketi göğsün üzerine koyun ve büyük bir havluyla kaymasını önleyin.

Bronchipret®‘in etki şekli
öksürüğü yatıştırır

„Öksürük gıcığı hafifler.“

sökülmeyen balgamı
söker

“Koyu kıvamlı balgam öksürükle daha
kolay sökülür, daha rahat nefes almaktasınız.”

bronşlardaki iltihapla
mücadele eder

„Ağrı hissi ve öksürük hafifler.“

İnhalasyon: Sıcak buharlar (eterik yağ eklenerek veya sade) veya
sisleme fonksiyonlu bir inhalatör şikayetleri dindirebilir. (Dikkat!
Bebeklerde eterik yağlar kullanmayın. Çocuklara inhalatörler
sadece gözetim altında kullandırılmalıdır!)
Sigara içmek yasak! Sigara içmek solunum yolları mukozasının
kendi kendini temizleme mekanizmasını bozmakta. Bu yüzden,
zor olsa da bronşit hastalığı boyunca sigara içmekten vazgeçilmelidir.
Göğüs üzerine soğuk algınlığı merhemi sürünüz. (Dikkat!
Bebekler veya hamilelikte kullanmayın.)

Bronchipret® – Her hasta için uygun takdim şekli
Öksürük gıcığı?
Ses kısıklığı
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Bronchipret® Şurup TE
E
 tkili ve tadı güzel
12 yaşından büyükler
ve yetişkinler:
3 x 5,4 ml
6–11 yaş arası:
3 x 4,3 ml
1–5 yaş arası:
3 x 3,2 ml
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Bronchipret® Damla
Y
 üksek konsantrasyon*
ve hemen hissedilen etki
12 yaşından büyükler
ve yetişkinler:
3 x 2,6 ml
6–11 yaş arası:
3 x 1,3 ml

Bronchipret® TP Film Tablet
Yolculuk ve çalışanlar için

12 yaşından büyükler
ve yetişkinler:
3 x 1 fim tablet

Bronchipret® Kekik Pastil
Arada bir ağızda eritmek için

12 yaşından büyükler ve
yetişkinler:
3–4 x 3–4 pastil
6–11 yaş arası:
4 x 2–3 pastil

*şurupla karşılaştırıldığında damla olarak alınan bitkisel esas içerik maddesinin toplam miktarı (mg/ml olarak) yönünden yüksek konsantrasyonda.
Bronchipret® Şurup TE, Bronchipret® TP • Öksürüklü akut bronşit ve koyu kıvamlı balgamla birlikte oluşan soğuk algınlığı hastalıklarında şikayetlerin azaltılması için. Bronchipret® Damla • Akut iltihaplı bronşitle ilgili hastalıklarda ve
“koyu kıvamlı balgamlı öksürük” belirtileriyle birlikte görülen solunum yollarının akut iltihaplarında. Bronchipret® Kekik Pastil • Solunum yollarının koyu kıvamlı balgamlı soğuk algınlığı hastalıklarında şikayetlerin azaltılması ve bronşit
şikayetlerinde. Bronchipret Şurup TE %7 (v/v) alkol içerir. Bronchipret Damla %24 (v/v) alkol içerir. Riskleri ve yan etkileri için prospektüsü okuyunuz ve doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Son güncelleme: 01|16
BIONORICA SE | 92308 Neumarkt
Yetkili satıcı: PLANTAMED Arzneimittel GmbH | 92308 Neumarkt
Sadece eczanelerde satılır.
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sökülmeyen balgamı söker
bronşlardaki iltihaba karşı
mücadele eder
Ayrıca online bilgiler için:
www.bronchipret.de
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