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مساعدك في حاالت السعال والتهاب الشعب 
الهوائية الحاد لجميع أفراد األسرة

برونشيبريت® 

www.bronchipret.de/service المزيد من المعلومات على

متوفر باللغات التالية:
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عزيزي القارئ،

السعال مصدر إزعاج ويمكن أن يصيبنا جميًعا في أي وقت،
سواء األطفال أو البالغين. صحتنا هي أعظم ثروة لدينا -  
فإذا كانت هناك مشكلة ومعاناة في الصحة، فإن هذا يؤثر

بالسلب على جودة حياتنا أيًضا. وهذا هو السبب في أن
المتضررين يريدون حالً قوًيا وسريًعا للسعال

يقدم لك هذا الدليل اإلرشادي معلومات مفيدة حول
السعال والتهاب الشعب الهوائية الحاد ويشرح ما
يمكنك القيام به لتشفى وتستعيد صحتك بسرعة.

نتمنى لك وافر المتعة في القراءة ونتمنى لك ولعائلتك
الشفاء العاجل!

فهرس المحتويات

سعال؟ التهاب الشعب الهوائية؟ ما الفرق بينهما؟
سعال؟ التهاب الشعب الهوائية؟ هنا يساعدك برونشيبريت®

هكذا يساعد برونشيبريت® في حاالت السعال والتهاب الشعب الهوائية الحاد

برونشيبريت® يعمل بالتأثير  الثالثي 

الزعتر واللبالب يكافحان السعال والتهاب الشعب الهوائية الحاد

نصائح للسعال

التهاب الشعب الهوائية الحاد عند األطفال

لألطفال من عمر سنة واحدة: شراب برونشيبريت® تي إي
مثالية للبالغين: قطرة برونشيبريت®

متعة التلوين للصغار
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سعال؟ التهاب الشعب الهوائية؟ ما الفرق بينهما؟

يتم توضيح الفرق بينهما بكل بساطة على النحو التالي:
السعال َعَرض، بينما التهاب الشعب الهوائية الحاد مرض.

السعال في األساس رد فعل وقائي للجسم.
إذا تسللت أجسام غريبة إلى القصبة الهوائية، فهذا يساعد

على تنظيف المجاري التنفسية مرة أخرى. السبب األكثر شيوًعا
للسعال هو عدوى المجاري التنفسية الفيروسية. عند اإلصابة

بالتهاب الشعب الهوائية الحاد، يكون دور السعال هو إزالة
البلغم اللزج من المجاري التنفسية. السعال هو رد فعل أو

استجابة أو َعَرض، ولكنه ليس مرًضا في حد ذاته. 

في حالة التهاب الشعب الهوائية الحاد، تلتهب األغشية
المخاطية للمجاري التنفسية السفلية. في معظم 

الحاالت يكون السبب هنا عدوى بفيروسات البرد،
ونادًرا ما يكون للبكتيريا دور في اإلصابة. في

البداية، يمكن أن تحدث حمى طفيفة باإلضافة إلى
آالم في العضالت واألطراف، وعادًة ما يحدث ألم في

عظم الصدر عند السعال. إذا تعرضت األغشية المخاطية
للمجاري التنفسية العلوية للهجوم أيًضا، فإن

األعراض تزيد وتشمل سيالن األنف والتهاب الحلق.

هام!  من األفضل أن تسعل في ثنية ذراعك 
وتبتعد عن اآلخرين أثناء ذلك. وبهذه الطريقة
فإنك تقلل من خطر انتشار مسببات المرض.
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مقطع عرضي تخطيطي للغشاء المخاطي القصبي

هكذا يساعد برونشيبريت® في حاالت السعال 
والتهاب الشعب الهوائية الحاد

الهدف من عالج التهاب الشعب الهوائية الحاد هو
تخفيف األعراض ومكافحة سبب السعال وااللتهاب

وتسريع الشفاء.

يعمل برونشيبريت® بشكل هادف ضد أعراض التهاب
الشعب الهوائية الحاد ويساعد بطريقة طبيعية في

السيطرة على السعال المزعج.

سعال؟ التهاب الشعب الهوائية؟ هنا يساعدك برونشيبريت®

إذا أُصيب المرء بالتهاب الشعب الهوائية الحاد، فقد
يستغرق األمر وقًتا طويالً للتخلص من السعال المزعج.

خالل هذا الوقت، يتغير نوع السعال أيًضا: تتم إثارة
وتهييج ما يسمى بمستقبالت السعال في الغشاء المخاطي

للمجاري التنفسية في المرحلتين األولى والثالثة من
المرض بسبب

التهاب الغشاء المخاطي القصبي أو فرط حساسيته، مما
يؤدي إلى السعال الجاف. في المرحلة الثانية بينهما،

تؤدي الزيادة المستمرة في إنتاج المخاط اللزج 
في المجاري التنفسية السفلية إلى السعال الرطب
)المنِتج(، والذي ُيعد في هذه الحالة آلية تنظيف

ضرورية. 

الوضع الصحي السليم  سعال جاف
)التهاب(

 سعال جاف
)التهاب(

 سعال منِتج
)بلغم + التهاب(

بلغم لزج
بلغم سائل

 مستقِبل سعال
غير نشط  مستقِبل

سعال منشَّط

خلية كأسية بة   خلية مهدَّ
ذات أهداب

ما يصل إلى 8 اسابيع ما يصل إلى أسبوَعين يومان إلى 3 أيام
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 برونشيبريت® يعمل بالتأثير في جميع مراحل التهاب الشعب 
الهوائية الحاد:   

الزعتر واللبالب - فريق عشبي قوي ضد السعال 
والتهاب الشعب الهوائية الحاد

إن الفاعلية المشتركة للزعتر واللبالب الموجودة في
برونشيبريت® ال تكافح فقط بعض األعراض مثل السعال

المزعج والبلغم العالق، ولكن تحارب أيًضا سبب
األعراض، وهو التهاب الشعب الهوائية.

ونتيجة لذلك، تنحسر نوبات السعال بسرعة وبشكل دائم

 يزيل2
البلغم العالق

يمكن طرد البلغم اللزج
بسهولة أكبر من خالل
السعال، ومن ثمَّ يمكنك

التنفس بحرية أكبر مرة أخرى.

1
 يكافح

 التهاب
الشعب الهوائية

يتم تخفيف الشعور باأللم 
والسعال.

يهّدئ3
السعال

تقل الرغبة في السعال

ُيستخدم الزعتر واللبالب منذ فترة طويلة في
طب األعشاب للتخفيف من أعراض التهابات الجهاز

التنفسي. يمكن تعيين المكونات الموجودة في مستحضرات
برونشيبريت® على النحو التالي: 

للزيوت العطرية الموجودة
في الزعتر )خاصة الثيمول

والكارفاكرول والسينول(
تأثير مفيد على المجاري
التنفسية السفلية. للزعتر
تأثير مضاد لاللتهابات.

الزعتر

لبالب
المكونات النشطة في أوراق

اللبالب لها عدة فوائد،
من بينها تأثيرها الطارد

للبلغم.
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نصائح للسعال

 أعِط نفسك ما يكفي من الراحة 
لتشفى وتستعيد صحتك مرة أخرى.

نظًرا إلى أن الجسم يفقد الكثير من السوائل عند ارتفاع درجة 
الحرارة ، فمن الضروري شرب كمية كافية من السوائل. شاي 

األعشاب الدافئ أو "الليمون الساخن" والماء هي مشروبات مناِسبة 
بشكل خاص.

لفافات الصدر الدافئة )على سبيل المثال بالبطاطس المسلوقة( 
مناِسبة بشكل خاص للسعال العالق مع درجة حرارة مرتفعة بشكل 

معتدل.  ولهذا الغرض، اسلق 4 إلى 5 حبات بطاطس بقشرها، 
واتركها تبرد قليالً، ثم اهرسها ولفها بقطعة قماش قطنية. ضع 

الصرة على صدرك وثّبتها بمنشفة كبيرة.

االستنشاق: يمكن لألبخرة الساخنة )مع الزيوت العطرية أو بدونها( 
د بوظيفة البخاخ أن يحّسن األعراض.  أو جهاز االستنشاق المزوَّ
)احترس! ال تستخدم الزيت العطري للرضع. يجب أن يستنشق 

األطفال فقط تحت اإلشراف.(

التدخين ممنوع! يعيق التدخين آلية  التنظيف الذاتي للغشاء 
المخاطي للجهاز التنفسي. لذلك، ُينصح باالمتناع عن التدخين، 

وخاصًة أثناء التهاب الشعب الهوائية.

هام! ال يمكن عالج حاالت العدوى الفيروسية بالمضادات الحيوية.

التهاب الشعب الهوائية الحاد عند األطفال - لماذا يصيب أطفالنا كثيًرا؟

التهاب الشعب الهوائية الحاد من أكثر األمراض شيوًعا في مرحلة الطفولة وله بعض 
السمات الخاصة:

    لم تتكون المجاري التنفسية بعد بشكل كامل في األطفال الصغار.   
لذلك فإن نوبة السعال تكون أكثر إرهاًقا لألطفال.

      كما أن جهاز المناعة لم يتكون بشكل كامل في السن المبكرة. فقط من 
    خالل االتصال بالفيروسات والجراثيم البيئية يتعلم جهاز المناعة   
    كيفية التعامل مع التحديات المختلفة، ومن ثمَّ يمكنه مواجهة مسببات   

    األمراض بشكل أفضل على الدوام.

لذلك، غالًبا ما ُيصاب األطفال بالتهاب األغشية المخاطية في المجاري التنفسية العلوية 
والسفلية. عادًة ما يتم اجتياز كل شيء بشكل جيد، على الرغم من أن درجة األلم 

والمعاناة وخطر حدوث مضاعفات يكون في الغالب أعلى مما هو عليه لدى البالغين.

هل تعلم؟  ما يصل إلى اثنَتي عشرة حالة عدوى في الجهاز 
التنفسي في السنة ليست أمًرا غير مألوف بالنسبة إلى الطفل.
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لألطفال من عمر سنة واحدة: شراب برونشيبريت® تي إي

من المفيد لألطفال الصغار على وجه الخصوص دعم الجسم أثناء التعافي والتخفيف 
بشكل فعال من األعراض. 

شراب برونشيبريت® تي إي هو الشكل األمثل من برونشيبريت® لألطفال من سن عام 
واحد. شراب السعال يمكن تحمله بشكل جيد جًدا، كما أنه لذيذ الطعم وخاٍل من السكر. 

وهذا هو السبب في أن شراب برونشيبريت® تي إي يقبله مرضى السعال الصغار 
بشكل جيد.

شراب برونشيبريت® تي إي

جيد التأثير ولذيذ الطعم
مع إمكانية تحمله بشكل جيد

للغاية.

  عشبي

  خاٍل من السكر

  بدون صبغة

  طعم جيد للغاية

* عالي التركيز من حيث تركيز المادة الخام العشبية ]مجم/ملليلتر[ في القطرة مقارنًة بالشراب. 

قطرة برونشيبريت®

عالية التركيز* بتأثير ملحوظ بسرعة

ال حاجة لعد القطرات المزعج. ُيسّهل كوب القياس الُمرَفق 
الجرعة الفردية حسب الفئة العمرية. إذا لزم األمر، يمكنك أيًضا 

شرب بعض السوائل )مثل كوب من الماء(.
ُيرج جيًدا قبل كل استخدام.

مثالية للبالغين: قطرة برونشيبريت®

تعتبر قطرة برونشيبريت® القوية للغاية والعالية التركيز ]بمزيج من الزعتر واللبالب[ 
مناِسبة بشكل خاص للبالغين، الذين يريدون تأثيًرا ملحوًظا بسرعة.

3 مرات 1,3 ملليلتر 6 سنوات إلى 11 سنة: 
3 مرات 2,6 ملليلتر  من 12 سنة والبالغون: 

من 12 سنة و البالغون       3 × 5,4  ملليلتر  من 1 سنة الى 5 سنوات         3 × 3,2 ملليلتر
من 6 سنوات الى 11 سنة       3 × 4,3 ملليلتر 
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 متعة التلوين للصغار



 يهّدئ
السعال

يزيل البلغم
 يكافح

 التهاب
الشعب الهوائية

www.bronchipret.de

ختم الصيدلية

oughCoughCough
Cough
CoughCoughCoughCoughC

شراب برونشيبريت® تي إي • لتحسين أعراض التهاب الشعب الهوائية الحاد المصحوب بالسعال ونزالت البرد مع البلغم اللزج. قطرة برونشيبريت® 
• لتحسين أعراض التهابات الشعب الهوائية الحادة وااللتهابات الحادة في المجاري التنفسية مع ما يصاحب ذلك من أعراض "السعال ذي البلغم اللزج". 
يحتوي شراب برونشيبريت تي إي على 7 % )حجم/حجم( كحول. تحتوي قطرة برونشيبريت على 24 % )حجم/حجم( كحول. للحصول على معلومات 
تاريخ اإلصدار: 2018/5 حول المخاطر واآلثار الجانبية، اقرأ النشرة الداخلية واسأل طبيبك أو الصيدلي. 

Neumarkt 92308| PLANTAMED Arzneimittel GmbH :التوزيع المشترك | Neumarkt 92308 | BIONORICA SE

متوفر فقط في الصيدلية. 


