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1. Bronchipret TP nedir ve ne için kullanılır?

Bronchipret TP
®

Film Tablet

12 yaşından büyük ergenler ve yetişkinler için
İçinde sizin için önemli bilgiler bulunduğundan kullanma talimatının
tamamını dikkatle okuyun.
Bu ilaç reçetesiz olarak satılır. Ancak mümkün olan en iyi tedavi
başarısını elde etmek için Bronchipret TP talimatlara uygun olarak
kullanılmalıdır.
K
 ullanma talimatını muhafaza edin, daha sonra tekrar okumak
isteyebilirsiniz.
Ayrıca bilgiler almak istiyorsanız veya danışma ihtiyacı duyduğunuzda
eczacınıza danışınız.
Burada belirtilen yan etkilerden biri sizde önemli ölçüde görüldüğünde
veya bu kullanma talimatında belirtilmeyen bir yan etki fark ettiğinizde
lütfen doktorunuza veya eczacınıza haber veriniz.

Bronchipret TP yeteri kadar araştırmaların bulunmamasından dolayı
hamilelik ve emzirme dönemlerinde kullanılmamalıdır. İnsanın üretkenliği/
doğurganlığı üzerindeki etkisi hakkında veriler bulunmamaktadır. Hayvanlar
üzerinde yapılan araştırmalarda üretkenlik/doğurganlık üzerinde etkiler
gözlenmemiştir.

Bronchipret TP solunum yollarının soğuk algınlığı hastalıklarının tedavisinde
kullanılan bitkisel bir ilaçtır.

Araç ve makine kullanımı:
Özel tedbirler gerekli değil.

Öksürüklü akut bronşit ve koyu kıvamlı balgamlı soğuk algınlığı hastalıklarında
şikayetlerin hafifletilmesi içindir.

Bronchipret TP glikoz ve laktoz içerir.
Belirli şekerlere karşı bilinen bir tahammülsüzlüğünüz varsa lütfen Bronchipret
TP‘yi kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

2. Bronchipret TP almadan önce nelere dikkat edilmelidir?

Etkin maddeler:
Çuha çiçeğinin kuru ekstresi
Kekik otunun kuru ekstresi

Hamilelik, emzirme, üretkenlik/doğurganlık:
Hamileyseniz veya emzirme dönemindeyseniz veya hamile olduğunuzdan
şüpheleniyorsanız veya hamile kalmak istiyorsanız, bu ilacı kullanmadan önce
doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

3. Bronchipret TP nasıl kullanılır?

Bronchipret TP aşağıdaki durumlarda KULLANILAMAZ:
Etkili maddelere karşı veya başka ballıbabagiller (Lamiaceae), huş ağacı, adi
pelin otu, kereviz veya 6. şıkta belirtilen ilacın diğer maddelerine karşı aşırı
duyarlıysanız (alerjik).

Bronchipret TP‘yi her zaman bu kullanma talimatına titizlikle dikkat ederek
kullanınız. Tereddütleriniz varsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Uyarılar ve tedbirler:
Bronchipret TP‘yi kullanmadan önce lütfen doktorunuz veya eczacınızla
konuşunuz. İki haftadan fazla süren şikayetlerde veya nefes darlığı,
ateş ve ayrıca cerahatli veya kanlı balgam görüldüğünde derhal doktora
başvurulmalıdır. Mide zarı iltihabı veya mide ülseri olan hastalarda dikkatli
olunmalıdır.

Kullanım şekli:
Bronchipret TP çiğnenmeden, öğünlerden önce yeterli miktarda sıvıyla
(tercihen bir bardak su) kullanılır.

Çocuklar:
Bronchipret TP 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. 12 yaşından
küçük çocuklarda kullanımla ilgili yeterli araştırmalar bulunmamaktadır.
Bronchipret TP‘nin başka ilaçlarla birlikte kullanımı:
Başka herhangi bir ilacı şu an kullanıyor/uyguluyor, başka herhangi bir ilacı son
zamanlarda kullandıysanız/uyguladıysanız veya ileride başka herhangi bir ilaç
kullanmak/uygulamak istiyorsanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar
hakkında bilgi veriniz.
Başka ilaçlarla birlikte kullanıldığında şimdiye kadar bilinen karşılıklı etkileşim
bulunmamaktadır. Bronchipret TP‘nin aynı zamanda alınan başka ilaçlarla
olası karşılıklı etkileşimi hakkında araştırmalar bulunmamaktadır.

Doktorunuz başka bir tavsiyede bulunmadıysa kullanılacak doz:
12 yaşından büyük ergenler ve yetişkinler günde 3 defa 1 film tablet kullanır.

Kullanım süresi:
Kullanım süresi hastalığın seyrine bağlıdır. İki haftadan fazla süren şikayetlerde
derhal bir doktora başvurulmalıdır.
Kullanmanız gerekenden daha fazla Bronchipret TP kullandıysanız:
Aşırı dozlarda mide şikayetleri, kusma ve ishal görülebilir. Bu durumda lütfen
bir doktora bilgi veriniz. Doktor gerekli olabilecek tedbirlere karar verebilir.
Bronchipret TP kullanmayı unutursanız:
İlacı almayı unutursanız, daha sonra iki kat dozu kullanmayınız.
Bronchipret TP kullanmaktan vazgeçerseniz:
Bronchipret TP kullanımından vazgeçilmesi genel olarak sakıncasızdır.
İlacın kullanılmasıyla ilgili başka sorularınız varsa, lütfen doktorunuza veya
eczacınıza danışınız.

türkisch

Kullanma talimatı:
Kullanıcılar için bilgi

4. Olası yan etkileri nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi bu ilaçta da, herkeste zorunlu olarak ortaya çıkmayan yan
etkiler görülebilir. Yan etkilerin görülme sıklığıyla ilgili bilgiler aşağıdaki gibi
derecelendirilmiştir:
Çok yaygın:
10 kişide 1‘den fazla kişi
Yaygın:
100 kişide 1-10 arası kişi
Yaygın olmayan:
1.000 kişide 1-10 arası kişi
Seyrek:
10.000 kişide 1-10 arası kişi
Çok seyrek:
10.000 kişide 1‘den az kişi
Bilinmiyor:
Mevcut bilgiler esasında sıklığı tahmin edilememektedir

5. Bronchipret TP nasıl saklanır?
İlacı çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız. Dış ambalajdaki veya
iç ambalajdaki (blister şeklinde) son kullanma tarihinden sonra ilacı
kullanmayınız. Son kullanma tarihinde ayın son günü kastedilir.
Saklama koşulları:
25°C üzerinde saklamayınız.
6. Diğer bilgiler
Bronchipret TP‘nin içindeki maddeler:
Etkin maddeler:
1 film tablet Bronchipret TP içindeki maddeler:
60 mg çuha çiçeğinin kuru ekstresi (6-7:1)
Ekstraksiyon maddesi: Etanol % 47,4 (v/v),
160 mg kekik otunun kuru ekstresi (6-10:1)
Ekstraksiyon maddesi: Etanol % 70,0 (v/v).

Dikkat etmeniz gereken yan etkiler ve belirtiler ve fark ettiğinizde alınacak
önlemler:
Aşağıda belirtilen yan etkilerden birini fark ettiğinizde Bronchipret TP‘yi
kullanmayı durdurun ve en kısa zamanda doktorunuza başvurun. Doktor
ciddiyetini değerlendirebilir ve gerekli olabilecek başka önlemlere karar
verebilir.

Yardımcı maddeler:
Klorofil a - bakır kompleksi, trisodyum tuzu (E 141), krospovidon, dimetikon,
glikoz şurubu, yüksek dispersiyonlu silisyum dioksit, hipromeloz, laktoz
monohidrat, magnezyum stearat, mikrokristalin selüloz, nane aroması,
poliakrilat dispersiyonu %30, povidon K 25, propilen glikol, riboflavin (E 101),
sakarin sodyum, talk tozu, titandioksit (E 171).

Yaygın olmayan sıklıkta kramplar, mide bulantısı, kusma ve ishal gibi mide/
bağırsak şikayetleri görülebilir.

Şeker hastaları için uyarı:
Bir film tablet Bronchipret TP hesapta göz önünde bulundurulması gereken
ortalama 0,02 ekmek birimi (EB) içerir.
Bronchipret TP gluten içermez.

Çok seyrek olarak örn. nefes darlığı, ciltte kızarıklıklar, kurdeşen ve yüzde,
ağızda ve/veya boğaz bölgesinde şişkinlikler gibi aşırı duyarlılık tepkileri
görülebilir. Aşırı duyarlılık tepkisi belirtilerinin ilk defa fark edilmesinden
itibaren Bronchipret TP tekrar kullanılamaz.
Yan etkilerin bildirilmesi
Yan etkiler fark ettiğinizde doktorunuza veya eczacınıza başvurun. Bu
prospektüste sıralanmayan yan etkilerde de aynısı geçerlidir. İsterseniz yan
etkileri doğrudan Bundesinstitut für Arzneimedizin und Medizinprodukte
[Federal İlaç Tıbbı ve Tıbbi Ürünler Enstitüsü], Abt. Pharmakovigilanz,
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, www.bfarm.de adresine
bildirebilirsiniz. Yan etkileri bildirerek, bu ilacın güvenliğiyle ilgili daha fazla
bilgilerin sunulabilmesine katkıda bulunmaktasınız.

Bronchipret TP‘nin takdim şekli ve ambalaj içeriği:
20 (N1) film tablet içeren ambalaj, 20 film tablet içeren 1 blister
50 (N2) film tablet içeren ambalaj, her biri 25 film tablet içeren 2 blister
100 (N3) film tablet içeren ambalaj, her biri 25 film tablet içeren 4 blister
Bronchipret TP yeşil renkte, yuvarlak, bikonveks, yarım mat yüzeyli film
tabletlerdir.

Ruhsat sahibi ve üretici:
BIONORICA SE
Kerschensteinerstraße 11-15
92318 Neumarkt
Telefon: 09181 / 231-90
Faks: 09181 / 231-265
İnternet: www.bionorica.de
E-posta: info@bionorica.de
Yetkili satıcı:
PLANTAMED Arzneimittel GmbH
Kerschensteinerstraße 11-15
92318 Neumarkt
Telefon: 09181 / 231-90
Faks: 09181 / 21850
Bu kullanma talimatı en son Eylül 2014‘de güncellenmiştir.

