
تعليمات االستخدام: 
معلومات للمستخدم

برونشيبريت® تي پي
أقراص مغلفة 

المواد الفعالة:
خالصة جافة من جذور زهرة الربيع خالصة جافة من عشب الزعتر

لالستخدام مع المراهقين من عمر 12 عاًما والبالغين

احرص على قراءة تعليمات االستخدام بالكامل بعناية، نظراً ألنها تحتوي على معلومات 
مهمة بالنسبة لك.

يمكن الحصول على هذا الدواء بدون وصفة الطبيب. إال أنه يجب استخدام برونشيبريت 
تي پي وفقاً للتعليمات من أجل تحقيق أفضل نتائج ممكنة للعالج. 

يرجى االحتفاظ بتعليمات االستخدام، فربما تحتاج إلى قراءتها مرًة أخرى فيما بعد.
اسأل الصيدلي إذا كنت ترغب في الحصول على المزيد من المعلومات أو إذا كنت تحتاج إلى 

أي استشارات.
يرجى إخطار طبيبك أو الصيدلي إذا ألحق بك أحد اآلثار الجانبية المذكورة أضرارًا جسيمة أو 

إذا الحظت ظهور أي آثار جانبية غير واردة في تعليمات االستخدام هذه.

ar
ab

is
ch

تحتوي تعليمات االستخدام على ما يلي:
-1 التعريف بدواء برونشيبريت تي پي ودواعي استعماله

-2 االحتياطات الواجب اتخاذها قبل تناول برونشيبريت تي پي
-3 طريقة تناول برونشيبريت تي پي

-4 اآلثار الجانبية المحتملة
-5 طريقة تخزين برونشيبريت تي پي

-6 معلومات إضافية

برونشيبريت تي پي هو دواء عشبي لنزالت البرد في الجهاز التنفسي.

التعريف بدواء برونشيبريت تي پي ودواعي استعماله   .1  

ونزالت  بسعال  المصحوب  الحاد  الهوائية  الشعب  التهاب  أعراض  لتحسين  ويُستخدم 
برد مع مخاط لزج.

يحظر تناول برونشيبريت تي پي:

االحتياطات الواجب اتخاذها قبل تناول برونشيبريت تي پي  .2  

إذا كانت لديك حساسية مفرطة للمواد الفعالة أو للشفويات األخرى )فصيلة النباتات الشفوية( 
أو للبتولة أو الشيح الشائع أو الكرفس أو ألحد المكونات األخرى لهذا الدواء المذكورة في القسم 

.6

اإلرشادات التحذيرية واالحتياطات:
يرجى أن تتحدث مع طبيبك أو الصيدلي قبل أن تتناول برونشيبريت تي پي. في حالة األعراض 
التي تستمر ألكثر من أسبوعين أو في حالة حدوث ضيق في التنفس أو حمى أو وجود بلغم 
صديدي أو دموي، ينبغي زيارة الطبيب على الفور. ينبغي توخي الحذر في المرضى الذين يعانون 

من التهاب الغشاء المخاطي للمعدة أو من قرحة في المعدة.

األطفال:
ينبغي عدم استخدام برونشيبريت تي پي مع األطفال األقل من 12 عاًما.ال توجد دراسات كافية 

بشأن استخدام هذا الدواء مع األطفال األقل من 12 عاًما.

تناول برونشيبريت تي پي بالتزامن مع أدوية أخرى:
يرجى إخطار طبيبك أو الصيدلي في حالة تناولك/ استخدامك ألدوية أخرى سواء في الوقت 

الحالي أو منذ فترة قصيرة أو إذا كنت تنوي تناول/استخدام أدوية أخرى.

ال توجد حتى اآلن تفاعالت معروفة مع أدوية أخرى. ال توجد دراسات حول التفاعالت 
المحتملة عند تناول برونشيبريت تي پي بالتزامن مع تناول أدوية أخرى

الحمل والرضاعة والخصوبة/اإلنجاب:
إذا كنِت حاماًل أو ترضعين أو إذا كنِت تعتقدين أنِك حاماًل أو تنوين الحمل، عليِك استشارة 

طبيبك أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء.

ينبغي عدم استخدام برونشيبريت تي پي خالل فترتي الحمل والرضاعة بسبب عدم توفر دراسات 
كافية.  ال توجد أي بيانات حول تأثير الدواء على الخصوبة/اإلنجاب في البشر. في دراسات أُجريت 

على الحيوانات لم ياُلحظ وجود أي آثار على الخصوبة/اإلنجاب.

قيادة السيارة والقدرة على تشغيل اآلالت:
ال يلزم اتخاذ أي احتياطات خاصة.

 
برونشيبريت تي پي يحتوي على الجلوكوز والالكتوز.

يرجى عدم تناول برونشيبريت تي پي إال بعد التشاور مع طبيبك، إذا كنت تعرف أنك تعاني 
من عدم تحمل بعض أنواع السكر.

يجب تناول برونشيبريت تي پي دائًما بدقة وفًقا لإلرشادات الواردة في تعليمات االستخدام هذه. 

طريقة تناول برونشيبريت تي پي  .3  

يرجى استشارة طبيبك أو الصيدلي إذا لم تكن متأكًدا تماًما من طريقة االستخدام

يتم استخدام الجرعة المعتادة التالية، ما لم يصف الطبيب ما يخالف ذلك:
المراهقين من عمر 12 عاًما والبالغين يأخذون قرًصا مغلًفا واحًدا ثالث مرات يومًيا.

طريقة االستخدام:
يؤخذ برونشيبريت تي پي دون مضغ مع تناول كمية كافية من السوائل )يُفضل مع كوب ماء(.

مدة االستخدام:
من  ألكثر  تستمر  التي  األعراض  حالة  في  المرض.  مسار  حسب  على  االستخدام  مدة  تتحدد 

أسبوعين، ينبغي زيارة الطبيب على الفور.

تناول كمية أكبر مما ينبغي من برونشيبريت تي پي:
في حالة تناول جرعة زائدة يمكن أن تحدث آالم في المعدة وقيء وربما إسهال. وفي هذه الحالة، 

يرجى إبالغ الطبيب، حيث يمكنه تحديد اإلجراءات الالزمة.

نسيان تناول برونشيبريت تي پي:
ال تتناول كمية مضاعفة في الجرعة التالية إذا نسيت تناول الجرعة السابقة. 



وقف تناول برونشيبريت تي پي:
إن وقف تناول برونشيبريت تي پي هو أمر آمن وغير مضر بوجه عام.

إذا كانت لديك أي استفسارات أخرى حول استخدام الدواء، عليك بسؤال طبيبك أو الصيدلي.

من  ليس  أنه  إال  جانبية،  آثار  ظهور  في  أيًضا  الدواء  هذا  يتسبب  قد  األدوية  كافة  غرار  على   

4.  اآلثار الجانبية المحتملة  

الضروري أن تظهر هذه اآلثار الجانبية على كل شخص.
يتم االعتماد على التصنيفات التالية كأساس لمعدالت تكرار حدوث اآلثار الجانبية:

اآلثار الجانبية الخطيرة أو العالمات التي يجب عليها االنتباه إليها، واإلجراءات الالزمة 

شائعة جًدا:
أكثر من شخص من كل 10 أشخاص معالجين

شائعة:
 شخص واحد إلى 10 أشخاص من كل 100 شخص معالج

عارضة:
شخص واحد إلى 10 أشخاص من كل 1000 شخص معالج

نادرة: 
شخص واحد إلى 10 أشخاص من كل 10000 شخص معالج

نادرة جًدا: 
أقل من شخص من كل 10000 شخص معالج

غير معروفة:
ال يمكن تقدير معدل التكرار بناًء على البيانات المتاحة

عند إصابتك بأي من هذه األعراض الجانبية:
إذا حدث لك اي أثر من اآلثار الجانبية التالية، عليك أال تستمر في تناول برونشيبريت تي پي وأن 
تزور الطبيب في أسرع وقت ممكن، حيث يمكنه تحديد درجة الخطورة واتخاذ أي إجراءات إضافية 

ضرورية.

يمكن في بعض األحيان أن تحدث أعراض معدية معوية مثل المغص والغثيان والقيء واإلسهال.

يمكن في حاالت نادرة جًدا أن تحدث تفاعالت فرط حساسية )تفاعالت حساسية(، على سبيل 
المثال ضيق في التنفس وطفح جلدي وأرتيكاريا وتورم في الوجه والفم و/أو البلعوم. في حالة 

ظهور أولى عالمات تفاعالت فرط الحساسية يجب عدم تناول برونشيبريت تي پي مرة أخرى.

اإلبالغ عن اآلثار الجانبية
إذا الحظت ظهور أي آثار جانبية، عليك االتصال بطبيبك أو إلى الصيدلي. وينطبق ذلك أيًضا 
على اآلثار الجانبية غير المذكورة في هذه النشرة الداخلية. يمكنك أيًضا اإلبالغ عن اآلثار الجانبية 
مباشرًة إلى المعهد االتحادي لألدوية والمنتجات الطبية، قسم التيقظ الدوائي، الكائن في 3 شارع 
كورت-جورج كيسينجر أللي، 53175 بون، الموقع اإللكترون: .www.bfarm.de .عن طريق 
اإلبالغ عن اآلثار الجانبية، يمكنك المساعدة في توفير المزيد من المعلومات حول سالمة هذا الدواء.

يحفظ الدواء بعيًدا عن متناول األطفال.

5.  طريقة تخزين برونشيبريت تي پي    

)شريط  العبوة  أو  المطوية  العلبة  على  المدون  الصالحية  انتهاء  تاريخ  بعد  الدواء  تناول  يحظر 
الدواء(. يشير تاريخ انتهاء الصالحية إلى اليوم األخير من الشهر.

شروط التخزين:
يحفظ في درجة حرارة ال تزيد على 25 درجة مئوية.

محتويات برونشيبريت تي پي:

6.  معلومات إضافية     

المواد الفعالة:
كل قرص مغلف من برونشيبريت تي پي يحتوي على:

60 مجم خالصة جافة من جذور زهرة الربيع )6-7 :1( )حجم / حجم(.
المكونات المستخلصة: إيثانول 47.4 % )حجم/حجم(،

160 مجم خالصة جافة من عشب الزعتر )6-10 :1( المكونات 
المستخلصة: إيثانول 70 % )حجم/حجم(.

المكونات األخرى هي:
،)E141( مركَّب كلوروفيلين أ –  نحاس، ملح الصوديوم الثالثي

التشتت،  عالي  السليكون  أكسيد  ثنائي  جلوكوز،  شراب  الميثيكون،  ثنائي  كروسبوفيدون، 
هيدروكسي بروبيل ميثيل سيللوز، مونوهيدرات الالكتوز، ستيارات المغنيسيوم، مايكروكريستالين

سيلولوز، نكهة النعناع الفلفلي، تشتت البولي أكريالت %30،
بوفيدون K25، بروبيلين جليكول، ريبوفالفين )E 101(، سكارين

.)E 171( الصوديوم، طلق، ثاني أكسيد التيتانيوم

ملحوظة لمرضى السكر:
قابلة  خبز  وحدة   0.02 على  المتوسط  في  پي  تي  برونشيبريت  من  الواحد  القرص  يحتوي 

للحساب.
برونشيبريت تي پي خاٍل من الجلوتين

شكل ومحتويات عبوة برونشيبريت تي پي:
عبوات تحتوي على N1( 20( قرص مغلف، 1 شريط يحتوي

على 20 قرص مغلف عبوات تحتوي على N2( 50( قرص
مغلف، 2 شريط يحتوي كل منها على 25 قرص مغلف عبوات

تحتوي على N3( 100( قرص مغلف، 4 شرائط يحتوي كل منها
على 25 قرص مغلف برونشيبريت تي پي هي أقراص مغلفة

خضراء مستديرة محدبة الوجهين وذات سطح نصف مطفأ اللمعة

شركة األدوية والشركة المنتجة:

BIONORICA SE
Kerschensteinerstraße 11-15
92318 Neumarkt

الهاتف: 09181 /90-231 
التليفاكس 231-265 / 09181

 www.bionorica.de :الموقع اإللكتروني
info@bionorica.de :البريد اإللكتروني

التوزيع المشترك:
 PLANTAMED Arzneimittel GmbH
Kerschensteinerstraße 11-15
92318 Neumarkt

الهاتف: 0-231/09181
التليفاكس: 09181 / 21850

مت آخر مراجعة لتعليمات االستخدام هذه في سبتمبر/أيلول 2014. 


