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Kui te ei ole milleski kindel või teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või
apteekriga.
5. Kuidas Broncophen Kids‘i säilitada
Ärge kasutage seda toodet pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud
sildil ja karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Pärast kasutamist sulgege pudel hoolikalt. Kasutage pudeli sisu 4 nädala
jooksul pärast avamist.
Hoida pudel originaalpakendis, pudeli sisu valguse eest kaitstes.
Hoidke seda meditsiiniseadet laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Keskkonna kaitsmiseks küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära meditsiiniseadmeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.
6. Pakendi sisu ja muu teave
Kuidas Broncophen Kids välja näeb
Broncophen Kids on helepruun vedelik. Looduslike koostisosade tõttu võib
esineda peent sadet. See ei mõjuta siirupi kvaliteeti ühelgi moel.
Pakendatud pruuni klaaspudelisse, mis sisaldab 120 ml, 200 ml või 240 ml
siirupit; suletud keeratava korgiga.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. Kaasas on mõõtekork, millele
märgitud skaala vahemikus 2,5 ml kuni 20 ml võimaldab täpselt välja mõõta
soovitatava annuse.
Muu teave
Tootja:
HÄLSA Pharma GmbH
Maria-Goeppert-Str. 5
23562 Lübeck, SAKSAMAA

Kwizda Pharma GmbH
Effingergasse 21
1160 Vienna, AUSTRIA

Turustaja: KBM Pharma OÜ, Tähtvere 4, 51007 Tartu
Partii number on märgitud sildile ja karbile.
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PAKENDI INFOLEHT
Teave patsiendile

Broncophen® Kids 120 ml
Altee juure kuivekstrakt ja mesi

Lugupeetud patsient!
Broncophen Kids on usaldusväärne valik, kui vajate kiiretoimelist toodet
endale ja oma perele külmetushaigusega seotud köha, nii kuiva kui ka
lahtise köha puhul.
Enne selle köhasiirupi võtmist lugege palun infoleht hoolikalt läbi.
Infolehe sisukord
1. Mis on Broncophen Kids ja milleks seda kasutatakse
2. Mida Broncophen Kids sisaldab
3. Mida on vaja teada enne Broncophen Kids‘i võtmist
4. Kuidas Broncophen Kids‘i võtta
5. Kuidas Broncophen Kids‘i säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave
1. Mis on Broncophen Kids ja milleks seda kasutatakse
Broncophen Kids‘i väärtuslikud põhikoostisosad altee ja mesi toimivad
rahustavalt, moodustades katva kihi ja seeläbi rahustades põletikulist neelu
limaskesta. Limast moodustub füüsiline kaitsekiht, mis kaitseb võõrkehade
eest, leevendades seeläbi kuiva ärritavat köha ning võimaldades limaskestal paraneda.
Broncophen Kids leevendab tõhusalt ja kiiresti igasugust külmetushaigusega seotud köha, sobides kasutamiseks nii kuiva kui ka lahtise köha korral.
Lisaks sellele aitab Broncophen Kids kaitsta suu ja neelu limaskesta nende
kuivuse korral. Sobib ka hääle hügieeniks rääkimisel ja laulmisel, sest lima
katab limaskesta kaitsekihiga ja leevendab selliseid sümptomeid, nagu
köhimine, kõditus kurgus ja haukuv köha.
Broncophen Kids on köhasiirup, mis koosneb põhiliselt looduslikest koostisosadest ja ei sisalda alkoholi.
Broncophen Kids on väga hästi talutav ja seetõttu sobib kasutamiseks lastel.
Broncophen Kids sobib lisaks päeval kasutamisele ideaalselt kasutamiseks
ka öösel. Rahustav toime aitab tagada rahuliku ja taastava une.
Kuiv köha - ärritusköha
Kuiva köha või ärritusköha puhul tavaliselt röga ei ole ning köhahoo võivad
vallandada erinevad tegurid. Külmetushaigusega seotud köha alguses või

114

15. 05. 2020

15:27:49

114
lõpus võib esineda ülemiste hingamisteede limaskesta ärritust. Ka kuiv
õhk, võõrkehad, nagu tolm või allergeenid, või viirused ja bakterid võivad
limaskesta ärritada.
Märg köha - lahtine köha
Organismi enda hingamisteede limakiht, mis hoiab niiskustaset bronhides
ning kaitseb neid kuivamise eest, koosneb mitmetest osadest, näiteks
surnud rakud, mitmesugused valgud ja vere valgelibled. Hingamisteede
haiguste korral võib muutuda limakihi koostis, värv ja konsistents. Kui lima
tootmine on suurenenud, püüab organism vabaneda bronhipuudesse kogunevast liigsest limast köhimise abil. Lima köhitakse üles suuõõnde, kus
see kas neelatakse alla või sülitatakse välja.
Ka lahtise köha korral, kui esineb neelu limaskesta ärritus, aitab
Broncophen Kids ärritust vähendada.
Usaldusväärne köha leevendaja
Köharefleks on vajalik hingamisteede puhastamiseks. See
vallandub, kui hingamisteedes
on tekkinud sekreeti, mis tuleb
välja köhida. Niinimetatud lahtise
köha korral põhjustab köhimist
hingamisteedesse kogunenud
lima. Ka võõrkehad võivad ärritada köharetseptoreid ja vallandada
köharefleksi („kuiv köha“).
Broncophen Kids rahustab
köharefleksi kuiva ja lahtise köha
perioodide korral, kattes köharetseptorid kaitsekihiga.

Altee juurest ja meest moodustub kaitsekiht

Aktiveeritud
köharetseptor

2. Mida Broncophen Kids sisaldab
15 ml Broncophen Kids siirupit sisaldab:
143 mg altee juure kuivekstrakti
750 mg mett
Teised koostisosad: ksülitool, ksantaan, veevaba glütserool, sidrunhape,
maasika lõhna- ja maitseaine, metüül-4-hüdroksübensoaat, propüül-4-hüdroksübensoaat, puhastatud vesi.
Broncophen Kids ei sisalda kunstlikke värvaineid, laktoosi, gluteeni, alkoholi ega geneetiliselt muundatud organisme.
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3. Mida on vaja teada enne Broncophen Kids‘i võtmist
Ärge võtke Broncophen Kids‘i, kui olete allergiline altee või mee või selle
meditsiiniseadme mis tahes muu koostisosa suhtes, mis on loetletud lõigus
2. Allergilise reaktsiooni korral lõpetage palun toote kasutamine ja pidage
nõu arstiga.
15 ml Broncophen Kids siirupit sisaldab 2,76 g ksülitooli. Ksülitooli energiasisaldus on 2,4 kcal/g. Ksülitoolil võib olla lahtistav toime.
Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Kasutamine suhkrutalumatusega patsientidel
Harvaesineva päriliku fruktoositalumatusega või glükoos-galaktoosi malabsorptsiooniga patsiendid ei tohi seda toodet võtta, sest see sisaldab mett.
Kasutamine suhkurtõvega patsientidel
15 ml Broncophen Kids siirupit sisaldab 0,3 LÜ (leivaühikut).
Kasutamine raseduse ja imetamise ajal
Broncophen Kids‘i ei ole soovitatav kasutada raseduse ja imetamise ajal.
Kasutamine lastel
Alla 3-aastaste laste puhul tuleb pidada nõu arstiga, et välistada tõsisema
haiguse olemasolu. Kasutamine alla 1-aastastel lastel ei ole soovitatav.
Broncophen Kids‘i kasutamine koos teiste ravimitega
Kui te võtate teisi ravimeid, siis on soovitav võtta neid ½ tundi kuni 1 tund
enne või pärast Broncophen Kids‘i võtmist.
Palun pidage nõu arstiga:
kui 5 päeva pärast teie sümptomid püsivad või on halvenenud,
kui teil tekib Broncophen Kids‘i kasutamise ajal hingeldus, palavik või
mädane röga.
Broncophen Kids sisaldab säilitusaineid metüül-4-hüdroksübensoaati ja
propüül-4-hüdroksübensoaati. Need võivad põhjustada allergilisi reaktsioone (ka hilist tüüpi).
4. Kuidas Broncophen Kids‘i võtta
Annustamise kergendamiseks on pakendis kaasas mõõtekork.
1-aastased lapsed: 5 ml kuni 3 korda ööpäevas,
2–3-aastased lapsed: 5 ml kuni 4 korda ööpäevas,
4–5-aastased lapsed: 7,5 ml kuni 4 korda ööpäevas,
6–11-aastased lapsed: 15 ml kuni 4 korda ööpäevas.
Broncophen Kids‘i võib võtta nii päeval kui öösel.
Parima tulemuse saavutamiseks tuleb Broncophen Kids‘i võtta nii sageli kui
soovitatud.
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