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PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI 
 

Bronchipret TP plėvele dengtos tabletės 
Vaistinių čiobrelių žolės sausasis ekstraktas/ raktažolių šaknų sausasis ekstraktas 

 
Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija. 
Bronchipret galima įsigyti be recepto, tačiau jį reikia vartoti tiksliai, kaip nurodyta, kad poveikis 
būtų geriausias. 
- Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti. 
- Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką. 
- Jeigu simptomai pasunkėjo arba per 14 dienų nepalengvėjo, kreipkitės į gydytoją. 
- Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį 

poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui. 
 
 
Lapelio turinys 
1. Kas yra Bronchipret TP ir kam jis vartojamas 
2. Kas žinotina prieš vartojant Bronchipret TP 
3. Kaip vartoti Bronchipret TP 
4. Galimas šalutinis poveikis 
5. Kaip laikyti Bronchipret TP 
6. Kita informacija 
 
 
1. KAS YRA BRONCHIPRET TP IR KAM JIS VARTOJAMAS 
 
Vaistas skirtas ūminio bronchito sukelto produktyvaus kosulio gydymui, atsikosėjimo gerinimui. 
 
 
2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT BRONCHIPRET TP  
 
Bronchipret TP vartoti negalima: 
- jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) raktažolėms, čiobreliams ar kitiems notrelinių 
(lūpažiedžių) Lamiaceae (Labiatae) šeimos augalams, beržams, kiečiams, salierams arba kitoms 
preparato sudedamosioms dalims. 
 
Specialios atsargumo priemonės 
Jaunesniems kaip 12 metų vaikams Bronchipret TP tablečių vartoti nerekomenduojama. 
 
Kitų vaistų vartojimas 
Sąveika su kitais vaistais nežinoma. 
Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui 
arba vaistininkui. 
 
Bronchipret TP vartojimas su maistu ir gėrimais 
Duomenų nėra. 
 
Nėštumas ir žindymo laikotarpis 
Duomenų apie šio preparato saugumą, vartojant nėštumo ir žindymo laikotarpiu nepakanka. 
Bronchipret TP vartoti šiuo laikotarpiu nerekomenduojama. 
Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku. 
 
Vairavimas ir mechanizmų valdymas 



Specialių atsargumo priemonių nereikia. 
 
Svarbi informacija apie kai kurias pagalbines Bronchipret TP medžiagas 
Šio vaistinio preparato sudėtyje yra gliukozės ir laktozės. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad 
netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. 
 
Papildoma informacija 
Pastaba diabetu sergantiems žmonėms 
Vienoje Bronchipret TP plėvele dengtoje tabletėje yra vidutiniškai 0,02 skaičiuojamų 
angliavandenių vieneto. 
 
 
3. KAIP VARTOTI BRONCHIPRET TP  
 
Bronchipret TP tabletes visada vartokite tiksliai, kaip nurodyta pakuotės lapelyje. Jeigu abejojate, 
kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. 
 
Jeigu gydytojas nepaskyrė vartoti kitaip, įprastinė dozė suaugusiems žmonėms ir vyresniems nei 12 
metų paaugliams – gerti po 1 tabletę 3 kartus per parą. 
 
Bronchipret TP tabletes nuryti nesukramtytas prieš valgį, užgeriant pakankamu kiekiu skysčio 
(geriausia stikline vandens). 
 
Kiek laiko vartoti Bronchipret TP 
 
Gydymo trukmė priklauso nuo ligos eigos. Bet kokiu atveju atkreipkite dėmesį į informaciją 
skyriuje „Kas žinotina prieš vartojant Bronchipret TP“. 
 
Pavartojus per didelę Bronchipret TP dozę 
 
Iki šiol nėra pranešimų apie čiobrelių žolės ir raktažolių šaknų preparatų perdozavimo atvejus. Jeigu 
išgėrėte labai daug tablečių gali prasidėti pilvo skausmai, vėmimas ir viduriavimas. Tokiu atveju 
praneškite gydytojui. Jis nuspręs, kokių priemonių reikia imtis.  
 
Pamiršus pavartoti Bronchipret TP  
 
Jeigu išgėrėte per mažai Bronchipret TP tablečių arba pamiršote jų išgerti, vėliau dvigubos dozės 
vartoti negalima. Toliau vartokite vaistą, kaip paskyrė gydytojas arba kaip nurodyta pakuotės 
lapelyje. 
 
Nustojus vartoti Bronchipret TP  
 
Nutraukti tablečių vartojimą nėra žalinga. 
Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. 
 
 
4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS 
 
Bronchipret TP, kaip ir visi kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems 
žmonėms. 
 
Apibūdinant šalutinius poveikius vartojamos toliau išvardytos dažnio kategorijos: 
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Labai dažni Dažniau nei 1 pacientui iš 10 
Dažni Nuo 1 iki 10 pacientų iš 100 
Nedažni Nuo 1 iki 10 pacientų iš 1000 
Reti Nuo 1 iki 10 pacientų iš 1 0000 
Labai reti Rečiau nei 1 pacientui iš 10 000 
 
Galimas šalutinis poveikis 
 
Padidėjusio jautrumo reakcijos, pvz., dusulys, odos bėrimas, dilgėlinė ar veido, burnos ir/ar gerklės 
patinimas, yra labai retos. Virškinimo trakto sutrikimai, pvz., diegliai, pykinimas, vėmimas ir 
viduriavimas, yra nedažni. 
 
Jeigu pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui. 
Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, nevartokite Bronchipret TP tablečių ir kreipkitės į gydytoją. Jis 
įvertins sunkumo laipsnį ir nuspręs, ar reikia imtis kokių nors priemonių.  
 
Atsiradus pirmųjų padidėjusio jautrumo reakcijos požymių, Bronchipret TP tablečių nebevartokite.  
Jeigu pastebėjote bet kokį šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.  
 
 
5. KAIP LAIKYTI BRONCHIPRET TP  
 
Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje. 
Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. 
Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos ir drėgmės. 
 
Ant dėžutės po Tinka iki ar lizdinės plokštelės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, 
Bronchipret TP vartoti negalima. Vaistas tinka vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos. 
 
 
6. KITA INFORMACIJA 
 
Bronchipret TP sudėtis 
 
- Veikliosios medžiagos: 

Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 60 mg Primula veris L. Ir (ar) Primula elatior (L.) 
Hill., radix (raktažolių šaknų) sausojo ekstrakto (5,3–7,8:1); ekstrakcijos tirpiklis 47,4 % 
(V/V) etanolis; 160 mg Thymus vulgaris L. ir (ar) Thymus zygis L., herba (vaistinių čiobrelių 
žolės) sausojo ekstrakto (4–8:1); ekstrakcijos tirpiklis 70 % (V/V) etanolis. 
 

- Pagalbinės medžiagos: 
chlorofilinas a – kompleksinė vario trinatrio druska (E 141), krospovidonas, dimetikonas, 
skystoji gliukozė, koloidinis silicio dioksidas, bevandenis, hipromeliozė, laktozės 
monohidratas, magnio stearatas, mikrokristalinė celiuliozė, pipirinių mėtų skonio medžiaga, 
poliakrilato 30 % dispersija, povidonas K25, propilenglikolis, riboflavinas (E 101), sacharino 
natrio druska, talkas, titano dioksidas (E 171).  

 
Bronchipret TP išvaizda ir kiekis pakuotėje 
 
Plėvele dengtos tabletės yra žalios spalvos, apvalios, abipus išgaubtos, bukais kraštais. 
Pakuotėse yra po 20, 50 arba 100 tablečių. 



 
Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas 
 
BIONORICA SE 
Kerschensteinerstrasse 11-15 
92318 Neumarkt 
Vokietija 
Tel. +49 9181 / 231-90 
Faks. +49 9181 / 231-265 
Interneto svetainė www.bionorica.de 
El. paštas info@bionorica.de 
 
Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.  
 
Lietuvos ir Vokietijos UAB  
„Kauno medicinos centras“ 
Šiaurės pr. 8A  
LT-49155 Kaunas, Lietuva 
Tel. +370 37 38 68 30 
 
 
Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2010-09-08 
 
 
Naujausia pakuotės lapelio redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje http://www.vvkt.lt/ 
 
 
 
 


