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                                                                                                                                                                         Prospect 

 
 
 

 

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR 

 

 

Bronchipret TP comprimate filmate 

 

 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect, deoarece el conţine informaţii importante pentru 

dumneavoastră.  
 

Acest medicament este disponibil fără prescripţie medicală. Cu toate acestea, este necesar să luaţi 

Bronchipret TP cu atenţie, pentru a obţine cele mai bune rezultate. 

- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

- Întrebaţi farmacistul dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii sau sfaturi. 

- Trebuie să vă prezentaţi la medic dacă simptomele dumneavoastră se înrăutăţesc sau nu se 

îmbunătăţesc după 14 zile de tratament. 

- Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă 

nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

 

În acest prospect găsiţi: 

 

1. Ce este Bronchipret TP şi pentru ce se utilizează  

2. Înainte să utilizaţi Bronchipret TP  

3. Cum să utilizaţi Bronchipret TP  

4. Reacţii adverse posibile  

5. Cum se păstrează Bronchipret TP  

6. Informaţii suplimentare 

 

 

1. CE ESTE BRONCHIPRET TP ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ  

 

Pentru tratamentul bronşitei acute, tusei şi răcelii caracterizate prin congestie (inflamaţie) excesivă a 

mucoasei căilor respiratorii. Se administrează la adolescenţi cu vârsta peste 12 ani şi la adulţi. 

 

 

2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI BRONCHIPRET TP  

 

Nu utilizaţi Bronchipret TP  

- dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la ciuboţica-cucului, cimbru sau alte Lamiaceae (Labiatae), 

mesteacăn, pelin, ţelină sau la oricare dintre celelalte componente ale Bronchipret TP. 

 

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Bronchipret TP  

Adresaţi-vă unui medic dacă simptomele persistă mai mult de două săptămâni sau dacă observaţi 

simptome cum sunt: dificultăţi de respiraţie, febră sau spută purulentă şi cu sânge. 

 

Deoarece nu există date suficiente privind utilizarea acestui preparat la copii, Bronchipret TP nu trebuie 

administrat la copii cu vârsta sub 12 ani. 

 

Utilizarea altor medicamente 

Nu sunt cunoscute interacţiuni cu alte medicamente. 
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Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte 

medicamente, inclusiv dintre medicamentele eliberate fără prescripţie medicală. 

 

Sarcina şi alăptarea 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi nu trebuie să utilizaţi Bronchipret TP. 

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice 

medicament. 

 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Bronchipret TP nu influenţează conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor. 

 

Informaţii importante privind unele componente ale Bronchipret TP  

Bronchipret TP conţine lactoză şi glucoză. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat că aveţi 

intoleranţă la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebaţi înainte de a lua acest medicament. 

 

 

3. CUM SĂ UTILIZAŢI BRONCHIPRET TP  

 

Utilizaţi Bronchipret TP aşa cum este indicat în acest prospect. Trebuie să discutaţi cu medicul 

dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 

 

Dacă nu a fost prescris altfel, la adulţi şi adolescenţi cu vârsta peste 12 ani se administrează câte un 

comprimat filmat de 3 ori pe zi. 

 

Luaţi Bronchipret TP fără să le mestecaţi înainte de mese cu lichid suficient (de preferat un pahar cu apă). 

 

Cât timp trebuie să utilizaţi Bronchipret TP  

Durata tratamentului depinde de evoluţia afecţiunii dumneavoastră. Vă rugăm să ţineţi cont de 

informaţiile de la subpunctul ” ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI BRONCHIPRET TP”. 

 

Dacă aţi utilizat mai mult decât trebuie din Bronchipret TP 

Până în prezent nu s-au raportat cazuri de supradozaj cu preparate din părţi aeriene de cimbru şi rădăcină 

de ciuboţica-cucului.  

În caz de supradozaj sever pot să apară tulburări gastrice, vărsături şi posibil diaree. În acest caz, vă 

rugăm să vă adresaţi medicului. El poate decide în privinţa măsurilor necesare. 

 

Dacă aţi uitat să utilizaţi Bronchipret TP  

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată, doar continuaţi să luaţi medicamentul aşa cum vi s-a 

prescris de către medicul dumneavoastră sau conform instrucţiunilor de administrare. 

 

Dacă încetaţi să utilizaţi Bronchipret TP  

Încetarea tratamentului cu Bronchipret TP se poate face în deplină siguranţă. 

 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră 

sau farmacistului. 

  

 

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE  
 

Ca toate medicamentele, Bronchipret TP poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 

persoanele. 

 

Următoarele categorii de frecvenţă sunt folosite pentru a evalua reacţiile adverse: 

Foarte frecvente:         afectează mai mult de 1 din 10 pacienţi 

Frecvente:                   afectează mai puţin de 1 din 10 pacienţi 

Mai puţin frecvente:   afectează mai puţin de 1 din 100 pacienţi 
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Rare:                           afectează mai puţin de 1 din 1000 pacienţi 

Foarte rare:                 afectează mai puţin de 1 din 10000 pacienţi 

 

Reacţiile adverse foarte rare 

Reacţii de hipersensibilitate cum sunt: dificultate în respiraţie, erupţii trecătoare pe piele, urticarie sau 

umflarea feţei, gurii şi/sau gâtului. 

 

Reacţiile adverse mai puţin frecvente 

Tulburări gastro-intestinale cum sunt: crampe intestinale, greaţă, vărsături şi diaree. 

 

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse se agravează sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în 

acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.  

 

Întrerupeţi administrarea medicamentului şi adresaţi-vă unui medic dacă manifestaţi reacţii adverse. 

Medicul va decide asupra cât de grave sunt aceste reacţii adverse şi măsurile care trebuie luate.  

În cazul apariţiei primelor semne ale unei reacţii de hipersensibilitate se opreşte administrarea de 

Bronchipret TP. 

 

 

5. CUM SE PĂSTREAZĂ BRONCHIPRET TP  

 

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor! 

 

A se păstra la temperaturi sub 25°C. 

 

Nu utilizaţi Bronchipret TP după data de expirare înscrisă pe ambalaj, după EXP. Data de expirare se 

referă la ultima zi a lunii respective. 

 
Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 

eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 

 

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE 

 

Ce conţine Bronchipret TP  

 

Un comprimat filmat Bronchipret TP conţine: 

 

Substanţele active sunt: 

60 mg extract uscat din rădăcină de ciuboţica-cucului (5,3-7,8 : 1), solvent de extracţie etanol 47,4% 

(V/V); 

160 mg extract uscat din cimbru părţi aeriene (4-8 : 1), solvent de extracţie etanol 70% (V/V). 

 

Celelalte componente sunt: 

Nucleu - celuloză microcristalină, lactoză monohidrat, sirop de glucoză, substanţă uscată, dioxid de siliciu 

coloidal anhidru, crospovidonă, povidonă K25, talc, stearat de magneziu; film - hipromeloză, poliacrilat 

dispersie 30% (substanţă uscată), talc, dioxid de titan (E 171), propilenglicol, aromă de mentă, riboflavină 

(E 101), cupru - clorofilină (E 141), dextroză, zaharină sodică, dimeticonă. 

 

Cum arată Bronchipret TP şi conţinutul ambalajului 

Comprimate filmate de culoare verde, rotunde, biconvexe, semiopace. 

Cutie conţinând 20, 50 şi 100 de comprimate filmate. 

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate. 
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Informaţii suplimentare 

Notă pentru pacienţii cu diabet zaharat: 

Un comprimat filmat Bronchipret TP conţine în medie 0,02 unităţi glucidice de carbohidraţi. 

 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 

BIONORICA SE 

Kerschensteiner str. 11-15, 92318 Neumarkt 

Germania 

Telefon +49 9181 / 231-90 

Fax +49 9181 / 231-265 

e-mail: info@bionorica.de 

 

Acest prospect a fost aprobat în Iulie 2011 
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