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PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI 
 

Bronchipret TI geriamasis tirpalas 
Vaistinių čiobrelių žolės skystasis ekstraktas/ gebenių lapų skystasis ekstraktas 

 
Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija. 
Bronchipret TI 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 7 dienas 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 TI ir kam jis vartojamas 
2. Kas žinotina prieš vartojant Bronchipret TI 
3. Kaip vartoti Bronchipret TI 
4. Galimas šalutinis poveikis 
5. Kaip laikyti Bronchipret TI 
6. Kita informacija 
 
 
1. KAS YRA BRONCHIPRET TI IR KAM JIS VARTOJAMAS 
 
Bronchipret TI yra augalinis vaistinis preparatas, vartojamas mažinti drėgną kosulį ir lengvinti 
atsikosėjimą sergant ūminiu bronchitu. 
 
 
2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT BRONCHIPRET TI 
 
Bronchipret TI vartoti negalima: 

- jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) gebenėms, čiobreliams arba kitiems Lamiaceae 
(lūpažiedžiams augalams), beržams, paprastiesiems kiečiams, salierams arba bet kuriai 
pagalbinei Bronchipret TI medžiagai. 

 
Specialių atsargumo priemonių reikia: 

- jeigu simptomai išlieka ilgiau nei 1 savaitę arba jeigu prasideda dusulys, karščiavimas, o 
skrepliai tampa pūlingi arba juose atsiranda kraujo priemaišų, reikia nedelsiant kreiptis į 
gydytoją. 

 
Kitų vaistų vartojimas 
Sąveika su kitais vaistais nežinoma. 
Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui 
arba vaistininkui. 
 
Bronchipret TI vartojimas su maistu ir gėrimais 
Nėra nurodymų. 
 
Nėštumas ir žindymo laikotarpis 
Tyrimų atlikta nepakankamai, todėl šio vaistinio preparato nėštumo ir žindymo laikotarpiu reikėtų 
nevartoti. 
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Kas žinotina preparato duodant vaikams 
Bronchipret TI negalima vartoti jaunesniems nei 1 metų amžiaus vaikams. 
 
Vairavimas ir mechanizmų valdymas 
Apie poveikį gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus nežinoma. 
 
Svarbi informacija apie kai kurias pagalbines Bronchipret TI medžiagas 
Šiame vaistiniame preparate yra 7 % alkoholio, t. y. iki 0,30 g alkoholio 5,4 mililitruose, o tai atitinka 
8 ml alaus arba 3 ml vyno. Preparatas kenksmingas sergantiems alkoholizmu. Reikia atkreipti dėmesį 
nėščioms arba žindančioms moterims, vaikams, vartojantiems didesnes nei rekomenduojama vaisto 
dozes ir didelės rizikos grupės pacientams, pvz., sergantiems kepenų ligomis, epilepsija, smegenų 
ligomis arba patyrusiems smegenų traumą.  
 
Jeigu Jums gydytojas yra sakęs, kad netoleruojate kai kurių cukrų, prieš vartodami šį vaistinį 
preparatą, kreipkitės į gydytoją. 
 
Informacija sergantiems cukriniu diabetu: 
vienkartinėje suaugusiems žmonėms skirtoje Bronchipret TI dozėje (5,4 ml) yra 0,18 angliavandenių. 
 
 
3. KAIP VARTOTI BRONCHIPRET TI  
 
Jeigu gydytojas nepaskyrė kitaip, vartokite Bronchipret TI, kaip nurodyta žemiau. 
Laikykitės šių nurodymų, nes kitaip Bronchipret TI poveikis nebus geriausias. 
Bronchipret TI reikia gerti 3 kartus per parą, naudojant pridedamą dozavimui taurelę. Dozavimas 
pagal amžių pateiktas žemiau esančioje lentelėje. 
 
Amžius Dozė, ml 

(3 kartus per parą) 
Bendra paros dozė 

1–6 metų amžiaus vaikai 
Vaikai iki 12 metų 
Vyresni nei 12 metų paaugliai ir 
suaugusieji 

3,2 ml 
4,3 ml 
5,4 ml 

9,6 ml 
12,9 ml 
16,2 ml 

 
Bronchipret TI reikia nuryti neskiestą. Po to, jei norite, galima užsigerti šiek tiek skysčio (geriausia 
vandens). 
 
Prieš vartojimą suplakti. 
Gydymo trukmė priklauso nuo ligos sunkumo (žr. skyrius „ Specialių atsargumo priemonių reikia “ 
ir „Nepageidaujamas poveikis“). 
 
Pavartojus per didelę Bronchipret TI dozę 
 
Perdozavus, gali sutrikti skrandžio veikla, prasidėti vėmimas ir viduriavimas. 
Tokiu atveju kreipkitės į gydytoją. Jis nuspręs, kokių priemonių reikia imtis. 
 
Pamiršus pavartoti Bronchipret TI  
 
Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistąją. Toliau vartokite, kaip paskirta 
gydytojo arba kaip nurodyta 3 skyriuje „Kaip vartoti Bronchipret TI“. 
 
Nustojus vartoti Bronchipret TI  
 
Paprastai Bronchipret TI galite nustoti vartoti be jokių keblumų. 
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Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. 
 
 
4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS 
 
Bronchipret TI, kaip ir visi kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems 

žmonėms. 
 

Labai dažnas (>1/10) Dažnas (>1/100, <1/10) 
Nedažnas (>1/1000, <1/100) Retas (>1/10 000, <1/1000) 
Labai retas (<1/10 000), įskaitant pavienius atvejus 

 
Jeigu pasireiškia bet koks žemiau nurodytas šalutinis poveikis, Bronchipret TI nevartokite ir 
pasakykite gydytojui. 
 
Retais atvejais gali pasireikšti padidėjusio jautrumo reakcijų, pvz., bėrimas. Be to, gali atsirasti ir tokių 
padidėjusio jautrumo reakcijų: dusulys, dilgėlinė, veido, burnos arba/ir gerklės paburkimas. 
Kartais gali pasireikšti virškinimo trakto sutrikimų, pvz., diegliai, pykinimas ir vėmimas.  
 
Atsiradus pirmųjų padidėjusio jautrumo reakcijos požymių, Bronchipret TI vartojimą nutraukite. 
 
Jeigu pasireiškia nepageidaujamas poveikis, preparato reikia nebevartoti ir kreiptis į gydytoją, kad jis 
įvertintų nepageidaujamo poveikio sunkumą ir nuspręstų, ar reikia imtis tolesnių priemonių. 
 
Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, 
pasakykite gydytojui arba vaistininkui. 
 
 
5. KAIP LAIKYTI BRONCHIPRET TI  
 
Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje. 
 
Ant dėžutės ir buteliuko po „Tinka iki“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, Bronchipret TI 
vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos. 
 
Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos. 
Atidarius buteliuką, preparato tinkamumo laikas yra 6 mėnesiai. Po pirmojo atidarymo laikyti ne 
aukštesnėje kaip 25 ° C temperatūroje. 
 
 
 
6. KITA INFORMACIJA 
 
Bronchipret TI sudėtis 
 

- Veikliosios medžiagos.  
1 g tirpalo (atitinka 0,89 ml) yra:  
150 mg Thymus vulgaris L. ir (ar) Thymus zygis L., herba (vaistinių čiobrelių žolės) skystojo 
ekstrakto (1:2–2,5). Ekstrakcijos tirpiklis: amoniako tirpalas 10 % (m/m), glicerolis 85 % 
(m/m), etanolis 90 % (V/V), vanduo (1/20/70/109).  
15 mg Hedera helix L., folium (gebenių lapų) skystojo ekstrakto (1:1). Ekstrakcijos tirpiklis: 
etanolis 70 % (V/V). 
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- Pagalbinės medžiagos yra citrinų rūgštis monohidratas, išgrynintas vanduo, kalio sorbatas, 
skystasis maltitolis, etanolis. 

 
Bronchipret TI išvaizda ir kiekis pakuotėje 
 
Šviesiai rudos spalvos, skaidrus, aromatingo kvapo tirpalas buteliukuose po 50 ml ir 100 ml. 
 
 
Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas 
 
BIONORICA SE 
Kerschensteinerstrasse 11-15  
92318 Neumarkt i.d.Opf.  
Vokietija 
 
Daugiau informacijos apie šį vaistinį preparatą gali suteikti vietinis rinkodaros teisės turėtojo atstovas: 
 
Lietuvos ir Vokietijos UAB 
“Kauno medicinos centras” 
Šiaurės pr. 8a 
LT-49155 Kaunas 
Tel. + 370 37 38 68 30 
 
 
Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2010-07-23 
 
 
 
Naujausia pakuotės lapelio redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje http://www.vvkt.lt/ 
 
 
 


