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مشخصات ظاهری ایموپرت و محتویات جعبه:
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مشکالت و اختالالت گوارشی غیرشایع است. )1 تا 10 مورد از 1000 نفر( واکنش های حساسیتی )مانند راش 
پوستی و کهیر( ممکن است رخ دهد. تخمین تکرار و تناوب این عارضه بر اساس داده های موجود امکانپذیر نیست.

در صورت بروز اولین نشانه های واکنش های حساسیتی، ایموپرت نباید مجدداً مصرف شود.

گزارش عوارض جانبی:
در صورت بروز هر گونه عارضه ای، پزشک یا داروساز خود را مطلع سازید. این عوارض ممکن است شامل مواردی 

باشد که در این برگه راهنما ذکر نشده است.

5. شرایط نگهداری ایموپرت: 

 دارو را در 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 اشاره می نماید.

6. اطالعات تکمیلی:

هر قرص ایموپرت حاوی: 
 مواد موثره: 8 میلی گرم پودر ریشه گیاه ختمی (Althaea officinalis)، 4 میلی گرم پودر پوست درخت 
بلوط                                                                                   ، 6 میلی گرم پودر گل های بابونه
 (Matricaria recutita)، 4 میلی گرم پودر گیاه قاصدک (Taraxacum officinale)، 10 میلی گرم پودر گیاه 

دم اسب (Equisetum arvense)، 4 میلی گرم پودر گیاه بومادران (Achillea millefolium)، 12 میلی گرم 
.(Juglans regia)  پودر برگ گردو

 مواد جانبی: کلسیم کربنات، دکسترین، گلوکز مونوهیدرات، شربت گلوکز spray dried، نشاسته سیب 
زمینی، الکتوز مونوهیدرات، نشاسته ذرت، مونتان گلیکول وکس، پویدون)K30 و K25(، روغن کرچک 
طبیعی، شالک، سیلیکا کلوئیدال انیدر، استئاریک اسید )با منشا گیاهی(، سوکروز، تالک و ترکیبات رنگ 

.)E171( تیتانیوم دی اکساید ،)E132( دهنده  ایندیگوتین

اطالعات کافی در مورد توصیه دوزهای خاص در بیماران با نقص عملکرد کبدی و کلیوی موجود نیست.

 مصرف در کودکان و نوجوانان:
قرص ایموپرت نباید در کودکان زیر 6 سال مصرف شود.

روش مصرف:
قرص ها را بدون آنکه بجوید با مقدار کافی مایعات )به عنوان مثال یک لیوان آب( ببلعید. 

طول دوره مصرف:
ایموپرت را بیش از 2 هفته در هر دوره بیماری مصرف نکنید. 

مصرف بیش از حد مجاز ایموپرت:
تا کنون هیچ موردی از مصرف بیش از حد مجاز ایموپرت، گزارش نشده است. در صورتی که بیش از دوز 
پیشنهادی از ایموپرت استفاده کردید، پزشک خود را مطلع سازید تا در صورت نیاز تصمیمات و اقدامات الزم 

را اتخاذ نماید.

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

دوز دارو را دوبرابر نکنید.
استفاده از دارو را مطابق با تجویز پزشک خود و یا طبق توضیحات ارائه شده در این برگه راهنما ادامه دهید.

قطع  مصرف ایموپرت:
قطع مصرف قرص ایموپرت 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 داروها، ایموپرت نیز می تواند منجر به ایجاد عوارض جانبی شود. اگرچه این عوارض در همه 
افراد بروز نخواهد کرد.

مصرف ایموپرت و سایر داروها:
پزشک یا داروساز را از سوابق مصرف داروهای دیگر مطلع نمایید. هیچ مطالعه سیستماتیک در زمینه تداخل 
با این دارو انجام نشده است. در مورد احتمال وجود تداخالت بالینی این دارو با سایر داروها گزارشی موجود 

نیست. 

بارداری و شیردهی:
در صورتی که باردار یا شیرده هستید و یا قصد بارداری دارید، قبل از دریافت دارو با پزشک و یا دکتر داروساز مشورت 

نمایید. مصرف ایموپرت در طی دوران بارداری توصیه نمی شود. این دارو نباید در دوران شیردهی مصرف شود.

رانندگی و کار با ماشین آالت:
هیچ احتیاط خاصی در این زمینه نیاز نیست.

ایموپرت حاوی قندهایی نظیر گلوکز، الکتوز و سوکروز است:
بنابراین در صورتی که می دانید دچار عدم تحمل به برخی قندها هستید، قبل از مصرف ایموپرت با پزشک 

مشورت نمایید.

3. مقدار و نحوه مصرف ایموپرت:

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.

دوز توصیه شده دارو به شرح زیر است:

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

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

4. عوارض جانبی احتمالی
5. شرایط نگهداری ایموپرت

6.  اطالعات تکمیلی

1. ایموپرت چیست و در چه مواردی استفاده می شود:

ایموپرت فرآورده دارویی گیاهی سنتی است که به طور سنتی در برطرف کردن عالئم اولیه سرماخوردگی و 
عالئم حین سرماخوردگی، نظیر خارش گلو، گلو درد، دشواری در بلع و سرفه خشک کاربرد دارد.

2. مواردی که الزم است پیش از مصرف ایموپرت بدانید:

موارد منع مصرف ایموپرت:
در صورت وجود هر یک از موارد زیر از مصرف ایموپرت خودداری نمایید:

 در صورت حساسیت به ریشه گیاه ختمی، گل های بابونه، گیاه دم اسب، برگ های گردو، گیاه بومادران، 
پوست درخت بلوط، گیاه قاصدک و یا مواد جانبی. )به اطالعات تکمیلی در بخش 6 مراجعه شود.(

 در صورت حساسیت به گیاهان  تیره آستراسه مانند برنجاسف، بومادران، گل داودی، مارگریت به دلیل 
حساسیت متقاطع به گل های بابونه. 

هشدارها و موارد احتیاط:
قبل از مصرف ایموپرت با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.

در صورت باقی ماندن عالئم بیماری و یا در صورت وجود تب، تنگی نفس  و خلط خونی و یا چرکی، با پزشک 
مشورت نمایید.

مصرف در کودکان و نوجوانان:
قرص ایموپرت نباید در کودکان زیر 6 سال مصرف شود.

قرص روکش دار ایموپِِرت

برگه راهنمای مصرف کننده

 Quercus robur, Quercus petraea) پودر پوست درخت بلوط ،(Althaea officinalis) پودر ریشه گیاه ختمی
،(Taraxacum officinale) پودر گیاه قاصدک ،(Matricaria recutita) پودر گل های بابونه ،(Quercus pubescens

پودر گیاه دم اسب (Equisetum arvense)، پودر گیاه بومادران (Achillea millefolium)، پودر برگ گردو 
.(Juglans regia)

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 ایموپرت 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 2 هفته، با پزشک مشورت نمایید.

مقدار دارو پس از فروکش کردن 
عالئم حاد و مقدار داروی مورد نیاز 

جهت پیشگیری

مقدار دارو در عالئم حاد
)عالئم اولیه سرماخوردگی(

سن

روزانه 3 بار، هر بار 1 قرص روزانه 5 یا 6 بار، هر بار 1 قرص کودکان 6 تا 11 سال

روزانه 3 بار، هر بار 2 قرص روزانه 5 یا 6 بار، هر بار 2 قرص افراد 12 سال به باال و 
بزرگساالن

 (Quercus pubescens  ،Quercus robur, Quercus petraea)



Marshmallow root (Althaea officinalis) powdered, Oak bark 
(Quercus robur,  Quercus petraea, Quercus pubescens)  
powdered, Chamomile flower (Matricaria recutita) powdered, 
Dandelion herb (Taraxacum officinale) powdered, Horsetail 
herb (Equisetum arvense) powdered, Yarrow herb (Achillea 
millefolium) powdered and Walnut leaf (Juglans regia) powdered 

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 Imupret 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 

   You must talk to a doctor if you do not feel better or if you 

In this leaflet:

  What Imupret is and what it is used for
  What you need to know before you take Imupret
  How to take Imupret
  Possible side effects
  How to store Imupret
  Further information

  What Imupret is and what it is used for

Imupret is a traditional herbal medicine. Imupret is traditionally 
used at the first signs of and during a cold, such as scratchy 
throat, sore throat, swallowing difficulties, tickly cough.

  What you need to know before you take Imupret

Do not take Imupret
   if you are allergic to marshmallow root, chamomile 

flowers, horsetail herb, walnut leaves, yarrow herb, oak 
bark, dandelion herb or any of the other ingredients of the 

   in case of known allergy to plants of the Asteraceae family, 
e.g. mugwort, yarrow, chrysanthemum, marguerite due to so-
called cross reactions to matricaria flowers.

Warnings and precautions
Talk to your doctor or pharmacist before taking Imupret. Consult 
a doctor if the symptoms persist, or if shortness of breath, fever, 
purulent or bloody sputum occurs.

Children and adolescents

age.

Other medicines and Imupret
Tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently 
taken or might take any other medicines. No systematic 
interaction studies have been performed. There are no reports 
on clinical interactions of Imupret and other medicinal 
products.

Pregnancy and breast-feeding
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.

The use of Imupret during pregnancy is not recommended. 
Imupret should not be used during breast-feeding.

Driving and using machines
No special precautions are required.

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

  How to take Imupret

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.

The recommended dose is:

Age Dose for acute 
symptoms

Dosage after acute 
symptoms have 

subsided and 
for prophylactic 

treatment

Adults and 
adolescents from 

There are insufficient data for specific dosage recommendations 
in patients with impaired kidney/liver function.

Use in children and adolescents

Method of administration
Swallow Imupret unchewed with some liquid (e.g. a glass of 
water).

Duration of use

If you take more Imupret than you should
If you take more Imupret than you should, please tell a doctor. 
He/she can decide on any measures that may be required. No 
cases of overdose are known to date.

If you forget to take Imupret
Do not take a double dose to make up for a forgotten dose. 
Continue taking Imupret as prescribed by your doctor or as 
described in this leaflet.

If you stop taking Imupret
Discontinuing Imupret is usually harmless.

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

  Possible side effects

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

Allergic reactions (e.g. skin rash, nettle rash) may occur. The 
frequency is not known (frequency cannot be estimated from 
the available data).

At the first signs of a hypersensitivity reaction, Imupret must 
not be taken again.

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. 

  How to store Imupret

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.

  Further information

What Imupret contains
   The active substances in one coated tablet are:  

 Marshmallow root (Althaea officinalis), powdered 
  Oak bark (Quercus robur, Quercus petraea, 

Quercus pubescens), powdered 
 Chamomile flowers (Matricaria recutita), powdered 
 Dandelion herb (Taraxacum officinale), powdered 
 Horsetail herb (Equisetum arvense), powdered 
 Yarrow herb (Achillea millefolium), powdered 
 Walnut leaves ( Juglans regia), powdered 

   The other ingredients are: Calcium carbonate, dextrin, 
glucose monohydrate, spray-dried glucose syrup, potato 
starch, lactose monohydrate, maize starch, montan glycol 

(colloidal anhydrous), stearic acid (plant-based), sucrose, 

Note for diabetics:

exchange units (CEU). 

What Imupret looks like and contents of the pack
Imupret are light-blue, round, biconvex coated tablets with a 
smooth surface.
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