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Bionorica Bronchipret TE Syrop 100 ml
 

Cena: 26,98 pln

Opis słownikowy

Dawka 15g+1,5g

Opakowanie 1 but. po 100 ml

Postać syrop

Producent BIONORICA SE

Rejestracja

Substancja
czynna

Thymus vulgaris, Hedera helix

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Meczący kaszel? Zapalenie oskrzeli?

Bronchipret® to lek roślinny w postaci syropu dla dzieci powyżej 2 roku życia, do stosowania w infekcjach przebiegających z kaszlem
(4). To lek, który hamuje proces zapalny, rozrzedza wydzielinę, ułatwia odkrztuszanie , a w efekcie redukuje napady kaszlu (1,2.3).
Bronchipret® to lek o szerokim spektrum działania i wysokim profilu bezpieczeństwa (2,3).
Wykazuje skuteczność na poziomie leków syntetycznych (5), może być stosowany po godz. 17.00 (4); zmniejsza zaburzenia snu
spowodowane atakami kaszlu (6).
Ponadto nie zawiera cukru, jest bezpieczny dla zębów (4).

1)Jan Seibel, Carlo Pergola, Oliver Werz, Kirill Kryshen, Katja Wosikowski, Martin D. Lehner, Jutta Haunschild, Bronchipret® syrup
containing thyme and ivy extracts suppresses bronchoalveolar inflammation and goblet cell hyperplasia in experimental
bronchoalveolitis, Phytomedicine 22 (2015) 1172-1177.
2)Kemmerich B, Eberhardt R, Stammer H.: Efficacy and tolerability of a fluid extract combination of thyme herb and ivy leaves and
matched placebo in adults suffering from acute bronchitis with productive cough. A prospective, double-blind, placebo-controlled clinical
trial. Arzneimittelforschung, 2006; 56: 652-660.
3)Marzian O.: Treatment of acute bronchitis in children and adolescents. Noninterventional postmarketing surveillance study confirms
the benefit and safety of a syrup made of extracts from thyme and ivy leaves. MMW Fortschr Med, 2006; 149: 69-74.
4)CHPL produktu leczniczego Bronchipret®TE.
5)Ismail Ch i wsp. 2003, Schweizerische Zeitschrift fur Ganzheits Medizin. Bronchipret in cases of acute bronchitis 2003; 15(4):171-175
6)L.S. Namazova-Baranova et al., “Comparative analysis of effectiveness and safety of phyto- and antibiotic therapy of acute bronchitis
in children: results of a multicenter double blind randomized clinical trial”,Pediatric pharmacology. 2014; 11 (5): 22–29)

Składniki
100 g syropu zawiera: Płynny ekstrakt z ziela tymianku 15,0 g (DER: 1:2-2,5; ekstrahent: roztwór amoniaku 10 % m/m: glicerol 85 % m/m:
etanol 90 % V/V: woda oczyszczona (1:20:70:109)) Płynny ekstrakt z liści bluszczu pospolitego 1,5 g (DER: 1:1; ekstrahent: etanol 70 % 
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V/V), Produkt leczniczy zawiera 7 % (V/V) alkoholu oraz ciekły maltitol

Dawkowanie
Dawkowanie i sposób podawania
Doustnie, zwykle 3 razy na dobę, zgodnie z dawkowaniem zaleconym w ulotce przylekowej.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przechowywanie
Po otworzeniu butelki okres trwałości wynosi 6 miesięcy.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Przeciwwskazania
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Pozwolenie/rodzaj towaru
Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 23507
Lek na receptę: Nie

Producent
Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego:
Bionorica Polska Sp. z.o.o.
ul .Hrubieszowska 6B
01 – 209 Warszawa
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