السعال؟ االلتهاب القصبي؟

برونشيبريت

®

مخص
ص للكبار

يهديء من السعال
يذيب البلغم الناشف
يقاوم االلتهاب في الشعب الهوائية

قوة مضا
عفة وتركيز عالي*
*يقدم قوة مضاعفة باالستناد إلى الكمية الكاملة من المكونات النباتية المستخلصة [بالجرام] في صورة قطرات مقارنة بالشراب | تركيز عال بفضل تركيز
المكونات النباتية المستخلصة [ملجم/مل] في صورة قطرات مقارنة بالشراب.

السعال؟ االلتهاب القصبي؟
في فصل الشتاء البارد يبدأ مرة أخرى موسم السعال والتهاب الشعب الهوائية.

للشعب الهوائية .هذا االلتهاب يعمل مع المخاط المتصلب على إثارة ما يسمى

وهواء المدفأة الدافيء يمكنه أن يجفف األغشية المخاطية .ومن خالل ذلك تصبح

بمستقبالت السعال في الشعب الهوائية .وعند حدوث اإلصابة بالتهاب الشعب

شعبنا الهوائية أكثر عرضة لإلصابة بالمسببات المرضية ،التي تتسلل عبر الفم

ً
طويل إلى أن يتخلص من السعال المزعج.
الهوائية يمكن أن يستغرق األمر

واألنف وتلصتق بالشعب الهوائية ،مؤدية بذلك إلى التهاب الغشاء المخاطي

وااللتهاب الحاد في الشعب الهوائية يمكن مبدئيًا تقسيمه إلى ثالث مراحل:

حالة صحية

سعال ناشف
)التهاب(

سعال ناشف
)التهاب(

سعال طارد للبلغم
)بلغم  +التهاب(

بلغم لزج
بلغم سائل

خلية كاسية
مستقبل سعال
غير مفعل

 3-2أيام
Querschnitt einer Bronchialschleimhaut

خلية مهدبة بأهداب

مستقبل سعال

حتى أسبوعين

حتى  8أسابيع

برونشيبريت® – فريق عالجي قوي لمكافحة السعال
والتهاب الشعب الهوائية
الزعتر واإليفو يدعمان ويكمالن تأثير بعضهما البعض .وهو ما يكسب توليفة
األعشاب العالجية هذه الفعالية الكبيرة لعالج السعال والتهاب الشعب الهوائية.

نصائح عند السعال
ال تضن على نفسك بالهدوء الكافي ،لتسترد صحتك مرة أخرى.

نظرا ألن جسمك يفقد الكثير من السوائل عند ارتفاع درجة حرارته ،فمن الضروري
ً
شرب كمية كافية من السوائل .ويفي بهذا الغرض تما ًما تناول شاب دافيء باألعشاب
أو "ليمون ساخن" وماء.

ً
(مثل مع البطاطس المطبوخة) تعد مناسبة تما ًما في حاالت
حفاضات صدر دافئة
اإلصابة بسعال ناشف مصحوب بارتفاع بسيط في درجة الحرارة .للقيام بذلك قم
بطهي  5-4قطع بطاطس بقشرها واتركها تبرد ً
قليل ثم اطحنها وضعها في فوطة
قطنية .ضعها على الصدر وثبتها بفوطة يد كبيرة.

بهذا الشكل يساعدك برونشيبريت

®

يسكن السعال

"ويتراجع تهيج الحلق".

يذيب البلغم المتصلب

"يس ّهل من عملية طرد البلغم اللزج عن طريق
السعال ،ويمكنك بعدها التنفس بسالسة مرة أخرى".

يقاوم التهاب الشعب الهوائية

"يتم تخفيف أثر الشعور بالحرقان والسعال".

االستنشاق :األبخرة الساخنة (سواء بزيوت عطرة أو بدونها) أو جهاز استنشاق
بوظيفة الترذيذ يمكنها تحسين حالة األلم( .احترس! ال تستخدم زيوت عطرية مع
الرضع .األطفال ال يمكنهم االستنشاق إال تحت إشراف!)

يحظر التدخين! التدخين يضر بآلية التنظيف الذاتي للغشاء المخاطي بالشعب الهوائية.
حتى وإن كان األمر صعبًا ،فإنه من المفيد اإلمتناع عن التدخين بينما أنت مصاب
بالتهاب الشعب الهوائية.

دلّك الصدر ببلسم البرد( .احترس! ال يستخدم مع الرضاعة أو أثناء الحمل).

برونشيبريت® – معايرة الجرعات الصحيحة لكل مريض
قطرات برونشيبريت® – مخصص للكبار

عالية التركيز* بتأثير سريع وملحوظ

شراب برونشيبريت® تي إي –
مخصص لألطفال بدءا من سن  1عام

أقراص برونشيبريت® تي پي
لكثيري التنقل والعاملين

فعال وطيب المذاق
في حالة التحمل بشكل جيد.

بد ًءا من  12عا ًما
وللبالغين 1 × 3 :قرص

مخص
ص للكبار

أقراص تيميان برونشيبريت
لغرض المص في هذه األثناء

®

بد

ءا من سن
 1عام

بد ًءا من  12عا ًما
وللبالغين:

بد ًءا من  12عا ًما
وللبالغين:

 5.4 × 3مل

 2.6 × 3مل

 11-6عا ًما:

 4.3 × 3مل

 11-6عا ًما:

 1.3 × 3مل

 5-1أعوام:

 3.2 × 3مل

*يحتوي على تركيز عال من المكونات النباتية المستخلصة [ملجم/مل] في صورة قطرات مقارنة بالشراب

بد ًءا من  12عا ًما
وللبالغين 4-3 × 4-3 :أقراص
 11-6عا ًما 3-2 × 4 :أقراص

سعال؟ التهاب قصبي؟ برونشيبريت

®

مخص
ص للكبار

شراب برونشيبريت® تي إي ،برونشيبريت® تي بي • ويُستخدم لتحسين أعراض التهاب الشعب الهوائية الحاد المصحوب بسعال ونزالت برد مع
مخاط لزج .قطرات برونشيبريت® • لغرض تحسين حالة األلم في حالة اإلصابة بأمراض التهاب الشعب الهوائية وااللتهابات الحادة للشعب الهوائية
المصحوبة "بسعال وخروج بلغم لزج" .أقراص تيميان برونشيبريت® • لغرض تحسين حالة األلم عند إصابة الشعب الهوائية بأمراض برد مصحوبة
بخروج بلغم لزج ولتحسين أعراض التهاب الشعب الهوائية .شراب برونشيبريت تي إي يحتوي على نسبة ( %7حجم/حجم) من الكحول .قطرات
برونشيبريت تحتوي على نسبة ( %24حجم/حجم) من الكحول .لمعرفة المخاطر واآلثار الجانبية اقرأ نشرة العبوة وارجع إلى طبيبك أو الصيدالني.
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يمكن معرفة المزيد من المعلومات على اإلنترنت أسفل الرابط:
www.bronchipret.de

