
در موارد بسیار نادر )کمتر از 1 مورد از 10000 نفر(، واکنش های ازیاد حساسیت )واکنش های آلرژیک( نظیر 
تنگی نفس، راش، کهیر، تورم صورت، دهان و/یا گلو ممکن است اتفاق بیفتد. در این صورت با مشاهده اولین 

عالئم واکنش های حساسیتی، مصرف دارو را قطع نمایید.
گزارش عوارض جانبی:

در صورت بروز هر گونه عارضه ای، پزشک یا داروساز خود را مطلع سازید. این عوارض ممکن است شامل 
عوارضی باشد که در این برگه راهنما ذکر نشده است.

5. شرایط نگهداری برونشی پرت:

دارو را دمای کمتر از 25 درجه سانتی گراد نگهداری کنید.
دارو را دور از دید و دسترس کودکان قرار دهید.

دارو را پس از سپری شدن تاریخ انقضا که بر روی جعبه و بلیستر درج شده است، مصرف نکنید. تاریخ 
انقضا به آخرین روز آن ماه مربوط می شود.

6. اطالعات تکمیلی:

هر قرص روکش دار برونشی پرت حاوی:
 ،)Primula veris, Primula elatior, 6-7:1( )مواد موثره: 60 میلی گرم عصاره خشک ریشه پرایم رز )پامچال 

حالل استخراج کننده: اتانول )v/v(%47/4 و 160 میلی گرم عصاره خشک گیاه آویشن
.70%)v/v( حالل استخراج کننده: اتانول ،)Thymus vulgaris, Thymus zygis, 6 -10:1(

پویدون،  کراس  مایع %75(،  گلوکز   +  %25 )E141(کلروفیلین مس  : کلروفیلین)%25  مواد جانبی:   
منیزیم  مونوهیدرات،  الکتوز  هایپروملوز،  اکساید،  دی  سیلیکون  کلوئیدال  گلوکز،  شربت  دایمتیکون، 
 ،K25 پوویدون دیسپرسیون %30،  اکریالت  پلی  نعناء،  میکروکریستالین سلولز، طعم دهنده  استئارات، 

.)E171( ساخارین سدیم، تالک، تیتانیوم دی اکساید ،)E101( پروپیلن گالیکول، ریبوفالوین

نکته برای افراد دیابتی:
هر عدد قرص روکش دار برونشی پرت، شامل مقدار میانگین 0/3 گرم کربوهیدرات می باشد.

 قرص برونشی پرت فاقد گلوتن می باشد.

یک لیوان آب( میل کنید.

طول دوره مصرف:
دوره مصرف به مدت زمان بیماری فرد بستگی دارد، درصورت باقی ماندن عالئم بیش از یک هفته، هرچه 

سریعتر به پزشک مراجعه نمایید. 

مصرف بیش از حد مجاز برونشی پرت:
در صورت مصرف بیش از دوز مجاز، بروز مشکالت معده، استفراغ و اسهال محتمل است. در صورتی که بیش 
از دوز پیشنهادی از برونشی پرت استفاده کردید، پزشک خود را مطلع سازید تا در صورت نیاز تصمیمات و 

اقدامات الزم را اتخاذ نماید.

فراموش کردن مصرف برونشی پرت:
چنانچه مصرف یک دوز را فراموش کردید، به منظور جبران دوز فراموش شده، در نوبت بعدی دوز دارو را 

دو برابر نکنید.

قطع  مصرف برونشی پرت:
قطع مصرف برونشی پرت اغلب بی ضرر است. در صورتی که در مورد استفاده از این دارو سواالت بیشتری 

دارید، با پزشک و یا دکتر داروساز مشورت نمایید.

4. عوارض جانبی احتمالی:

همانند سایر داروهای دیگر، برونشی پرت نیز می تواند منجر به ایجاد عوارض جانبی شود. اگرچه این عوارض 
در همه افراد بروز نخواهد کرد.

در صورت بروز هر یک از عوارض جانبی زیر، می بایست مصرف برونشی پرت را قطع کرده و در اسرع وقت 
با پزشک تماس بگیرید. پزشک شدت بروز عارضه را تشخیص داده و در خصوص اقدامات الزم تصمیم گیری 

خواهد کرد.

مشکالت گوارشی نظیر کرامپ، تهوع، استفراغ و اسهال غیر شایع )1 تا 10 مورد از 1000 نفر( هستند.

مصرف برونشی پرت و سایر داروها:
پزشک یا داروساز را از سوابق مصرف دارویی خود مطلع نمایید.

تا کنون هیچ مطالعه بالینی تداخل دارویی بر روی این دارو انجام نشده است. تاکنون در مورد تداخل این دارو  
با سایر داروها گزارشی وجود نداشته است.

بارداری، شیردهی و باروری:
اگر باردار و یا شیرده هستید و یا قصد بارداری دارید، قبل از مصرف دارو با پزشک یا داروساز خود مشورت 

کنید.
به دلیل عدم وجود اطالعات کافی، برونشی پرت نباید در دوران بارداری و شیردهی مصرف گردد.

اطالعاتی از اثر برونشی پرت بر باروری انسان در دسترس نیست.

رانندگی و کار با ماشین آالت:
برونشی پرت بر توانایی رانندگی و استفاده از ماشین آالت اثری ندارد و یا اثر آن بسیار ناچیز است.

برونشی پرت حاوی گلوکز و الکتوز است:
این فرآورده دارویی حاوی گلوکز و الکتوز است، بنابراین در صورتی که می دانید دچار عدم تحمل به برخی 

قندها هستید، قبل از مصرف برونشی پرت با پزشک مشورت نمایید.

3. مقدار و نحوه مصرف برونشی پرت:

همواره طبق دستورالعمل شرح داده شده در این برگه راهنما و یا مطابق با دستور  پزشک و یا دکتر داروساز از 
دارو استفاده نمایید. در صورت وجود هر گونه ابهامی با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.

روش مصرف:
یک قرص روکشدار را سه بار در روز میل کنید. قرص ها را به صورت نجویده و با مقدار کافی مایعات )ترجیحاً 

موارد ذکر شده در این برگه راهنما:
1. برونشی پرت چیست و در چه مواردی استفاده می شود

2. مواردی که الزم است پیش از مصرف برونشی پرت بدانید
3. مقدار و نحوه مصرف برونشی پرت 

4. عوارض جانبی احتمالی
5. شرایط نگهداری برونشی پرت 

6. اطالعات تکمیلی

1. برونشی پرت چیست و در چه مواردی استفاده می شود:

برونشی پرت فرآورده دارویی گیاهی است که در درمان برونشیت حاد همراه با سرفه، که به دنبال سرماخوردگی 
ایجاد می شود کاربرد دارد. این برونشیت با احتقان مخاطی بیش از حد همراه است.

مورد مصرف این فرآورده در افراد 12 سال به باال و بزرگساالن می باشد.

2. مواردی که الزم است پیش از مصرف برونشی پرت بدانید:

در صورت حساسیت به ریشه پرایم رز )پامچال(، گیاه آویشن و سایر گیاهان تیره المیاسه )نعناعیان( و یا مواد 
جانبی، از مصرف دارو خودداری نمایید. )به اطالعات تکمیلی در بخش 6 مراجعه شود.(

هشدارها و موارد احتیاط:
قبل از مصرف برونشی پرت با پزشک یا دکتر داروساز مشورت نمایید. در صورت ادامه یافتن عالئم بیماری 

به بیش از یک هفته، سختی در تنفس، تب یا وجود خلط چرکی، در اسرع وقت به پزشک مراجعه نمایید.
در صورت ابتال به التهاب و زخم معده، بدون مشورت با پزشک از دارو مصرف نکنید.

در صورت بدتر شدن عالئم در طول دوره مصرف دارو، با پزشک مشورت نمایید.

مصرف در کودکان:
قرص  بنابراین  نیست،  موجود  زیر 12 سال  کودکان  در  دارو  این  ایمنی مصرف  مورد  در  کافی  اطالعات 

برونشی پرت نباید در کودکان زیر 12 سال مصرف شود.

آویشن  گیاه  و   (Primula veris, Primula elatior) )پامچال(  رز  پرایم  ریشه  خشک  عصاره 
.(Thymus vulgaris, Thymus zygis)

این برگه راهنما حاوی اطالعات مهمی برای شما است، لذا قبل از شروع مصرف دارو، برگه 
راهنما را به دقت و به طور کامل مطالعه فرمایید.

این دارو بدون نسخه نیز قابل دسترسی است؛ با این حال به منظور حصول بهترین نتیجه 
درمانی، باید قرص های برونشی پرت را طبق دستور و به طور دقیق مصرف نمایید.

 برگه راهنما را نزد خود نگه دارید، ممکن است نیاز باشد مجدداً به آن مراجعه نمایید.
 در صورت نیاز به راهنمایی و اطالعات بیشتر، با پزشک و یا دکتر داروساز مشورت نمایید.

 در صورت بروز هر یک از عوارض جانبی و همچنین در صورت ایجاد هر گونه عارضه ای که در این برگه 
راهنما ذکر نشده است، پزشک یا داروساز را مطلع سازید. )به عوارض جانبی در بخش 4 مراجعه شود.(

 در صورت بدتر شدن عالئم و یا عدم بهبودی پس از گذشت 7 روز، با پزشک مشورت نمایید.

قرص روکش دار برونشی پِِرت

مشخصات ظاهری برونشی پرت و محتویات جعبه:برگه راهنمای مصرف کننده
یک جعبه شامل 20 عدد قرص روکش دار به رنگ سبز، دایره ای شکل، نیمه مات و محدب الطرفین است. جعبه حاوی یک 

بلیستر 20 عددی می باشد. 

تولید کننده و دارنده پروانه:
Bionorica SE، کشور آلمان.

Kerschensteinerstraße 11-15 

92318 Neumarkt 

واردکننده و دارای پروانه بسته بندی:
بیونوریکا پارس درمان نیکان

آدرس:
تهران، میدان هروی، خیابان وفامنش، ساختمان ارگ تجارت، پالک 10، طبقه سوم، واحد 4

تلفکس:
+98 )21( 57682000

آخرین بازبینی:
ژوئیه 2019

مجموع دوز روزانه دوز روزانه سن

3 قرص روکشدار روزانه 3 بار، هر بار 1 قرص روکشدار افراد 12 سال به باال و بزرگساالن
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Dry extract of primula root (Primula veris, Primula elatior), dry extract of 
thyme herb (Thymus vulgaris, Thymus zygis)

Read all of this leaflet carefully before you start using this 
medicine because it contains important information for you.
This medicine is available without prescription. However, you still 
need to use Bronchipret carefully to get the best results from it.

Keep this leaflet. You may need to read it again.
Ask your pharmacist if you need more information or advice.
If you get any side effects, talk to your doctor or pharmacist. This 
includes any possible side effects not listed in this leaflet. See 
section .
You must talk to a doctor if you do not feel better or if you feel 
worse after  days.

In this leaflet:
 What Bronchipret is and what it is used for
 What you need to know before you take Bronchipret
 How to take Bronchipret
 Possible side effects
 How to store Bronchipret 
 Further information

Bronchipret is a herbal medicine for the treatment of acute bronchitis 
with cough being a symptom of a cold, characterized by excessive mucous 

  .noitsegnoc
Bronchipret is indicated in adults and adolescents from the age of  years.

Do not take Bronchipret
If you are allergic to primula root, thyme or to other labiates (Lamiaceae) 
or to any of the other ingredients of the medicine (listed in section ).

Warnings and precautions
Talk to your doctor or pharmacist before taking Bronchipret.

purulent sputum occur, contact a doctor immediately.
Do not use Bronchipret without medical advice if you suffer from gastritis 
or gastric ulcer.
If the symptoms worsen during the use of the medicinal product, consult 
your doctor or pharmacist.

Use in children

insufficient data on its use in children under  years of age.

Other medicines and Bronchipret
Tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently taken or might 
take any other medicines.
No clinical interaction studies have been performed. There are no known 
interactions with other medicines to date. 

Pregnancy, breast-feeding and fertility
If you are pregnant or breast-feeding, think you may be pregnant or are 
planning to have a baby, ask your doctor or pharmacist for advice before 
taking this medicine.
Bronchipret should not be used during pregnancy and breast-feeding due to 
the lack of relevant data.
There are no data on the effects on fertility/parity in humans.

Driving and using machines
Bronchipret has no or negligible influence on the ability to drive and use 
machines. 

Bronchipret contains glucose and lactose.
If you know that you have an intolerance to certain sugars, please consult 
your doctor before taking Bronchipret.

Always take this medicine exactly as described in this leaflet or as your 
doctor or pharmacist has told you. Check with your doctor or pharmacist if 
you are not sure.

Method of administration
x daily. Take Bronchipret orally and unchewed 

with sufficient liquid (preferably a glass of water).

Duration of administration
The duration of the treatment depends on the course of the disease. If 

possible.

If you take more Bronchipret than you should
In cases of an overdose, stomach complaints, vomiting and possibly 
diarrhoea may occur. In this case, please inform a doctor. The doctor will 
then decide on any necessary measures.

If you forget to take Bronchipret
Do not take a double dose to make up for a forgotten dose.

If you stop taking Bronchipret
It is usually safe to stop taking the medicine.

If you have any further questions on the use of this product, ask your doctor 
or pharmacist.

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not 
everybody gets them.

If you are affected by any of the side effects listed below, you should stop 
taking Bronchipret and consult your doctor as soon as possible. The doctor 
will decide on the severity of the side effect and on any necessary further 
measures.

Uncommon side effects (  to  out of  patients treated): Gastrointestinal 
complaints, such as cramps, nausea, vomiting and diarrhoea.

In very rare cases (less than  out of  patients treated), hypersensitivity 
reactions (allergic reactions), such as shortness of breath, rash, nettle rash or 
swelling of the face, mouth and/or throat may occur. Stop taking Bronchipret 
at the first signs of a hypersensitivity reaction!

Reporting of side effects
If you get any side effects, talk to your doctor or pharmacist. This includes 
any possible side effects not listed in this leaflet. 

Do not store above  °C.
Keep this medicine out of the sight and reach of children.
Do not use this medicine after the expiry date which is stated on the carton 
and the blister. The expiry date refers to the last day of that month.

What Bronchipret contains:
    The active substances in  film-coated tablet are:  mg dry extract of 
primula root (Primula veris, Primula elatior, ) extraction solvent: ethanol 

% 
zygis, ) extraction solvent: ethanol % (V/V).
  The other ingredients are: Chlorophyllin preparation (  %:copper 
chlorophyllin (E )  % + liquid glucose .  %), crospovidone, 
dimeticone, glucose-syrup, colloidal silicon dioxide, hypromellose, lactose 
monohydrate, magnesium stearate, microcrystalline cellulose, peppermint 
flavour, polyacrylate dispersion  %, povidone K , propylene glycol, 
riboflavin (E ), saccharin sodium, talc, titanium dioxide (E ).

Note for diabetics:
 Bronchipret film-coated tablet contains on average  g available carbohydrates.

Bronchipret is gluten-free.

What Bronchipret looks like and contents of the pack
Bronchipret are green, round, biconvex film-coated tablets with a semi-matt surface.

Packs with  film-coated tablets,  blister strip with  film-coated tablets. 

Marketing Authorisation Holder and Manufacturer:
BIONORICA SE
Kerschensteinerstraße 

Bronchipret
Film-coated tablets

Age Single dose Total daily dose

Adults and adolescents 

Package leaflet: 
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