
لماذا ال یصف لي طبیبي المضادات 
الحیویة؟



ما ھي عدوى الجھاز التنفسي الحادة؟
تحدث عدوى الجھاز التنفسي الحادة نتیجًة إلصابة مجاري التنفس 

بمسببات المرض. وفي اعقاب ذلك، تلتھب األغشیة المخاطیة 
للجھاز التنفسي ما یؤدي إلى ظھور األعراض االعتیادیة. وقد 

ُیَصاب الجھاز التنفسي العلوي (األنف، الحلق، اللوزتین) أو الجھاز 
التنفسي السفلي (القصبة الھوائیة، الشَُّعب الھوائیة).

وتسبب العدوى السعال والزكام وآالم العنق. وفي بعض الحاالت قد 
تظھر الحمى أیًضا.

العامل المسبب: یحدث ما یقرب من ۹۰٪ من عدوى الجھاز 
التنفسي بسبب الفیروسات. ومن َثمَّ فإن استخدام المضادات الحیویة 

ھنا غیر ُمجٍد؛ ألن المضادات الحیویة تؤثر فقط على العدوى 
البكتیریة، ولذلك ال یمكن القضاء على الفیروسات باستخدام 

المضادات الحیویة. ونتیجًة لذلك، فإنھا لن تخفف من األعراض ولن 
تقضي على السبب في معظم حاالت عدوى الجھاز التنفسي.

االستخدام المستھدف للمضادات الحیویة! 
المضادات الحیویة أدویة مھمة؛ حیث یمكنھا إنقاذ األرواح في حالة 
اإلصابة باألمراض الخطیرة التي تسببھا البكتیریا. وعلى الرغم من 

ذلك، فإنھا إذا اُستخدَمت دون داٍع في حاالت العدوى الفیروسیة، 
فإن خطر المقاومة یزداد. وھذا یعني أن البكتیریا لن تتأثر ببعض 

المضادات الحیویة. ومن أجل أن تظل المضادات الحیویة أدویًة 
فعالًة ضد األمراض المھددة للحیاة التي تسببھا البكتیریا، من المھم 

استخدام ھذه المستحضرات بوعي وسؤولیة وفي إطار ھدفھا.

ما ھي األدویة المفیدة للسعال والزكام؟
في حالة عالج العدوى الفیروسیة یأتي تخفیف األعراض المرضیة 
في المقام األول. وفي ھذا الصدد یتوفر لطبیبك العدید من األدویة 

الفعالة، مثل األدویة العشبیة التي أثبتت كفاءتھا ھنا منذ سنوات.

تحذیر: إذا ساءت حالتك الصحیة أو لم تتحسن بشكل ملحوظ بعد 
أسبوعین، یجب علیك زیارة طبیبك مجدًدا.

المضادات الحیویة عادًة ما تكون عدیمة الفعالیة مع 
عدوى الجھاز التنفسیة



عدوى الجھاز التنفسي العلوي: التھابات الجیوب األنفیة 
المصحوبة بزكام

:نصیحتنا
Sinupret® eXtract مستحضر  المصحوبة بزكام

عادًة ما تحدث اإلصابة بالزكام ونزالت البرد 
بسبب الفیروسات. وقد تم اكتشاف ما یقرب 

من ۲۰۰ نوع مختلف من الفیروسات المسببة 
ر تحضیر تطعیم ضد عدوى  للزكام. وقد تعذَّ
األنفلونزا بسبب تعددھا وقدرتھا على التحور.

النتیجة: إذا أصابت الفیروسات األغشیة 
المخاطیة، فإنھا تلتھب ویتزاید عددھا في األنف 
وتفرز مخاًطا أكثر صالبًة. وھذا األمر یستدعي 

سرعة التدخل حتى ال یتطور الزكام غیر 
الضار إلى التھاب الجیوب األنفیة المؤلم.

مھم: في حالة األنف المحتقنة بالفعل ینبغي 
إذابة المخاط الصلب العالق والحد من االلتھاب 

ومقاومة مسبب المرض لمنع تدھور الحالة.

:بدًءا من عمر ۱۲ عاًما
الجرعة قرص واحد مغلف ۳ مرات یومًیا

.Sinupret® forte متوفر بتركیز مضاعف ٤ مرات* في 
مستحضر

www.sinupret-extract.de/service :لمزید من المعلومات یرجى زیارة الرابط

  یذیب المخاط  
  یزیل انسداد األنف

  یسكن ألم الرأس

*تركیز مضاعف ٤ مرات ال یعني فعالیة مضاعفة ٤ مرات. تركیز مضاعف ٤ مرات یشیر إلى أن المزیج العشبي المستخدم ھو ۷۲۰ مجم 
في مستحضر Sinupret extract (یطابق ما قیمتھ ۱٦۰ مجم من المستخلص الجاف) مقارنًة بـ ۱٥٦ مجم من المزیج العشبي في مستحضر 

Sinupret forte، أو إلى مادة بیوفالفونویدس التي تشارك في تحدید الخاصیة المضادة لاللتھاب أو المذیبة لإلفرازات.

لمعرفة  الداخلیة  النشرة  قراءة  یرجى  األنفیة.  للجیوب  المعقدة  غیر  الحادة  االلتھابات  حالة  في   •  Sinupret® extract مستحضر 
۱۰I۱إصدار: ٥ المخاطر واألعراض الجانبیة وسؤال طبیبك أو الصیدلي. 
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متوفر فقط في الصیدلیات.

متوفر باللغات التالیة:



السعال لیس مرض مستقل بل َعَرض. إنھ بمثابة رد فعل وقائي طبیعي ضد 
دخول جسم غریب، ولكنھ قد یكون أثًرا جانبًیا لبعض األمراض مثل التھاب 

الشعب الھوائیة الحاد. واآلن ماذ یحدث في حالة السعال؟ یوجد ما ُیَسمَّى 
بمستقبالت السعال في الغشاء المخاطي للحلق والحنجرة والشعب الھوائیة. ھذه 
ھي أجھزة االستشعار التي تتفاعل مع بعض اإلشارات أو المحفزات الكیمیائیة. 

فإذا كانت نشطة، ترسل إشارات إلى مركز السعال في جذع المخ.. 

النتیجة: سعال عنیف. وفي حالة اإلصابة بالتھاب الشعب الھوائیة الحاد فإن 
َعبیَّة واالستجابة  كل من المخاط الصلب العالق وتورم األغشیة المخاطیة الشُّ

االلتھابیة یسبب السعال. 

مھم: للتخفیف سریًعا من األعراض ُینَصح بعدم تھدئة السعال فقط، بل التعامل 
أیًضا مع السبب الرئیسي للسعال: االلتھاب. وفي الوقت ذاتھ، من المھم وجود 

تأثیر مذیب للمخاط حتى یمكن طرد المخاط المتصلب بسھولة من خالل 
السعال.

عدوى الجھاز التنفسي السفلي:
السعال والتھاب الشعب الھوائیة

نصیحتنا: 
Bronchipret® Tropfen مستحضر

www.bronchipret.de/service :لمزید من المعلومات یرجى زیارة الرابط

مستحضر Bronchipret® Tropfen • لتحسین األعراض في حاالت التھاب الشَُّعب الھوائیة الحاد والتھابات الجھاز التنفسي الحادة 
المصحوبة بـ „سعال لزج”. یحتوي على كحول بنسبة %24. یرجى قراءة النشرة الداخلیة لمعرفة المخاطر واألعراض الجانبیة وسؤال 
إصدار: 01|16 طبیبك أو الصیدلي. 
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متوفر فقط في الصیدلیات.

  یھدئ السعال
  یذیب المخاط المتصلب العالق

  یقاوم االلتھاب في الشعب الھوائیة

بدًءا من عمر ۱۲ سنة والبالغین:: 
جرعة ۲,٦ مل ۳ مرات یومًیا

بالنسبة لعمر ٦ – ۱۲: ۱,۳ مل ۳ مرات 
یومًیا

متوفر باللغات التالیة:

BronchipretBronchipretBronchipretBronchipretBronchipret
للبالغین خاصة 



مستحضر Imupret® N Dragees • عادًة ما ُیستخَدم عند ظھور األعراض األولى لنزالت البرد وفي أثنائھا، مثل التھاب الحلق وآالم العنق 
وصعوبة البلع والسعال. ملحوظة: مستحضر Imupret N Dragees دواء عشبي تقلیدي مسجل حصرًیا نظًرا الستخدامھ لسنوات عدیدة في 
إصدار: ۱۰|۱٦ مجال التطبیق المعني. یرجى قراءة النشرة الداخلیة لمعرفة المخاطر واألعراض الجانبیة وسؤال طبیبك أو الصیدلي. 
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01|18 l 8683700 l متوفر فقط في الصیدلیات. 

اغسل یدیك بانتظام!
ال یمكن رؤیة مسببات المرض بالعین المجردة؛ لذلك یجب أیًضا غسل 

الیدین المتسخة بشكل غیر مرئي إلزالة مسببات المرض.

المناخ الداخلي الجید 
ارفع نسبة الرطوبة في الغرف الداخلیة عن طریق تعلیق المناشف 
الرطبة فوق المدفأة على سبیل المثال؛ وذلك ألن انخفاض الرطوبة 
یساعد على تجفیف األغشیة المخاطیة للجھاز التنفسي ما یزید من 
فعالیة ونشاط البكتیریا والفیروسات. وینبغي الحرص على التھویة 

بانتظام. ما یؤدي إلى تقلیل نسبة مسببات المرض في ھواء الغرفة. 

مستحضر Imupret® N دواء ضروري في كل صیدلیة منزلیة!
یجب أن یكون دوًما في المتناول بمجرد أن تطرق نزالت البرد بابك. 
وھو یتمیز بتأثیره الفوري مع األعراض األولى لنزالت البرد ویقوي 

الجھاز المناعي للجسم ویخفف من التفاقم المتوقع لنزالت البرد.

نصائح للتعامل مع نزالت البرد

یجب أن یكون دوًما في المتناول بمجرد أن تطرق نزالت البرد بابك. 
وھو یتمیز بتأثیره الفوري مع األعراض األولى لنزالت البرد ویقوي 


