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1нстРукщя
для медичпого застосування л!карського засобу

БРонхА.,пс_хшв.]1ь
(вкошснА! |$-нш'в1 9

€тотаё:
ё!юч1 речовшнц:. 1 таблетка м|стить: А1гора Бе11а-4оппа о4 _ 30 мг, Бцойа о4 _ 60 мг,
€ер}:ае1!з |ресасшап1та }4 - 30 мг, Ёуозсуагпшв п13ег о4 _ 60 мг, 1(а11шгп з{|6у1ипаг|сцгп )4
_ 30 мг, !(геозо!цгп о5 _ 30 мг, [оБаг|а рш1гпопаг1а о4 _ 30 мг, !оБе11а |п{1ай }4 _ 30 мг;
ёопом!эюн! реновшнш.' магн1то стеарат' л€|ктоза моногйрат.

)!!карська форма. 1аблетки.
Фсновн! ф1зшко-хй]чн| властпшвосгп!: кругл1 плоск! таблетки з фаското, в|д б1лого до жовто-
б|лого кольору, 1з запахом креозоту, в окремих випадк€1х, п!с.гтя збер!гання, без запаху.

Фармакотерапевтична група. (омплексний гомеопати.птий препарат.

Фартэоаколое1чн| властпшвостп1. |!репарат чинить протизапа]1ьну' в!дхаркра-тльну,
броттхол!ти}!ну, протика|11льову та |муномодулто}очу д1то, яка базусться на активац!] захисних
сил орган|зму | норма-гл!заш!! пору:пених функц|й за рахунок речовин рослинного та
м|нерального походження, як| входять до ск.]1а]0/ препарату.

(л|н1чн! характеристики.
|!оказання. [осщ|, хрон|нн1 заглальн! та обсщукгивн| захвор}ов[}ння ди)(альних птл-юс!в,

бронх!т, щахе!}, к.|1пель курця, бронх!апьна астма' плеврит.

[1ропошпоказаннл. |[|двищена тщлив|сть до буль_якого компонента препарату.

Фсоблшв1 захоёш безпекш. |[репарат м1отить л.|ктозу' тому пац1ентам |з р|дк1сними
спадковими формами нет1ереносимост| г:}пактози' недостатн|отго лактази або синдромом
гл|окозо-галактозно] ма.гтьабсорбц!! не можна застосовувати препарат.
|[ри ущимувагтн! симптом!в ни пог1ртшенн1 стшлу необхйно проконсультуватися з л!карем'

&заетоцоё1я з |нсцсл;усш л|карськш;пш засоба;пш упл 1нодд] вц0ц взаслсо0|й. Ёевйома.

3астпосування у пер|оё вае|спносуп! або ео0ування еруё0то.
Бип4дки негативного впливу нев|дом!.

30агпн]сгпь вп].шва,пш нш идвш0к!споь реокц11 прш керуванн| автпогпронспорп'ол' або 1нсцшмш

мехон!з;палли Ёе в11ливае.

€пос!б 3ос,посування упа 0озш.
Разова доза: дороспим та д1тятд в]ком ви 6 рок1в _ 1 таблетка п!д язик (Ао повного

розсмоктРшня), д1тям в1ком вй 3 до 6 рок1в _ 1 таблетку розтерти в поро111ок |, ретельно
перем!тшуточи, розчину1т!4 у 20 мл (4 найн! ло>кки) кип'ячено] води Ёмнатно[ температури та



приймати р!шову дозу; 2 чайн| ло)|$(и (залпаттп<и розч|ину збер|гати в захищеному в1д св|тла
м!сц] при к|мнатн|й тешгперацр! не б1льтпе одп|е] доби).
|!риймати 3 рази на добу за 15-20 хвилин до1да або нерез годину п1сля йи.
} раз| госщого початку з21хвор}ов:1]{тля прийплати разову дозу кожн! 15 хвитптн протягом
пер1пих 2 год*тхт-
(урс л|кр{|ння _ 2-4 тихсст|.
.|!|кар може змен1шувати частоту прийому до |-2 раз!в на добу та за необх|дн1стдо
повтор|овати курс л1кування через 2-3 тижн|-

.\!пош. |!репарат застосовувату| длял1крання д|тям в|ком в|д 3 рок|в.

!! ер е 0озу в ан ня. Ёе вйзнач а]1ося.

!1об1чн1 реакц1. 9 поодиноких випадк1}х мощдь виникати алерг|.пт| реакц|! внаслйок
1ндив!дуа-тльно| нутливост| до компонент|в препарац.

7ерло|н прш0агпноспо1- 5 рок!в.
1ерм!н придатност! визначас застоср:|нкя препарату до останнього дня м!сяця.

}мови збер1гання. 3бер1гати в ориг1нальн|й упаковц1 при температур1 не вище 25 'с.
3акривати контейнер 1з таблетками негайно п!сля застооування,3'жищати в|д вологи.
3бер1гати в недоступноп[у д]ш{ д|тей м|сц!!

1| е сулс |с н 1слиь. Ёевйома.

}паковка. |[ол|проп!леновий контейнер на 50 таблеток у картонн|й коробц!.

[{атегор!я вйпуску. Без рецепта.

8иробник.
Б!олог|:пе {айльм|тгель [еель [мб)(/
Б|о1о9|зс1те Ёе11тп1ше1 Ёее1 6гпБЁ.

1![!сцезнаход)|(ення виробника та його адреса м|сця провад}кення д1яльност|.
,{-р Рекевег-|пщасе 2-4, 7 65з2 Баден-Баден, Ё|метяина/
}г. Рес1сетуе8-$1г. 2-4' 7 65з2 Ба6еп-Ба0еп, 6егтпапу.

.(ата останнього переглящ/.
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