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Navodilo za uporabo

Timijan in ajbelj Bronchostop oralno piiilo, raztopina

tekoëi ekstrakt zeli vflne materine duiee/tekoèi ekstrakt lista hjblja

Pred zaëetkom uporabc zdravila natanéno preberite navodilo, ker vscbuje za vas pomcmbnc
podatke!
Pri uporabi tega zdravila natanëno upo1evaj1e napotke v lem navodilu all navodila svojega zdravnika
all farmacevta,
- Navodilo shranite. Morda ga boste eleli ponovno prebrati.
- Posvetujte SC S farmacevtorn, èe potrebujete dodatne inforinacije all nasvet.
- Ce opazite kateri koli neieleni uèinek, se posvetujte s svojirn zdravnikom all s farmacevtom.

Posvetujte se tudi, öe opazite neelene uëinke, ki niso navedeni v tern navodilu. Glejie
poglavje 4.

- Ce se znaki vae bolezni pos1abajo all tie izboljajo v 7 dneh, se posvetujle s svojim
zdravnikom.

Kaj vsebuje navodilo
I. Kaj je zdravilo Tirnijan in ajbelj Bronclrnstop in za kaj ga uporabijamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Timijan in ajbelj Bronehostop
3. Kako uporabijati zdravilo Tirnijan in iajbelj Bronchostop
4. MoThi ne±eleni uëinki
5. Shranjevanje zdravila Tirnijan in ajbelj Bronchostop
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Timijan in iajbelj Bronchostop in za kaj ga uporabljamo

Zdravilo Tirnljan in tijbelj Bronchostopje raziopina, ki vsebuje tekoöi ekstrakl zeli vrlne materine
duice in tekoèi ekstrakt lista tijblja kot zdravilni uëinkovini.

Je tradicionalno zdravilo rastlinskega izvora in se uporablja za simplomaisko zdravljenje vnetij v ustni
votlini all relu povezanih s prehladnirn obolenjem, kot so:
• boleáe relo,
• hripavost,
• teave S poiranjeni.

To zdraviloje tradicionalno zdravilo rastlinskega izvora za navedeno podroje uporabe, ki temeiji
izkljueno na podlagi dolgotrajnih izkuenj.

se znaki vae bolezni poslabajo all ne izboljajo v 7 dneh. se posvetujte s svojim zdravnikom.

2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Timijan in ajbclj Bronchostop

Nc uporabljajte zdravila Timijan in tijbelj Bronchostop
• Oe Ste alergitni na malerino duico all ajbelj, dwge rastline iz druine Lamiaceac (ustnalice) all

katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6).

Opozorila in prcvidnostni ukrcpi
• Zdravila ne smete priti v oöi all abs.
• Zdravila ne smete priti v ogenj.
• Ce se pojavijo tao dihanje, poviana telesna temperatura all gnojni izpljunek, takoj poiöite

zdravniko pornoà!
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• V primeru hripavosti all teav s po±iranjern, ki niso zdruene s prehiadorn, se morale posvelovati
z zdravnikom.

Otroci in mladostniki
Zaradi nezadostnih podatkov uporaba zdravila pri otrocih in mladostnikih, mlajih od 18 let, ni
priporoéljiva.

Druga zdravila in zdravilo Timijan in iajbclj Bronchostop
Obvestite zdravnika all famiacevta. ee uporabijate, ste pred kratkim uporabljali all pa boste morda
zaèeli uporabijati katero koli dmgo zdravilo. To vkljuthije tudi zdravila, ki so na voljo brez recepla.

Ni podatkov o rnedsebojnem delovanju zdravila Timijan in hjbelj Bronchostop z dnigimi zdravili.

Zauiti pripravki z ajbljem lahko vplivajo na uinek zdravil, ki delujejo preko GABA receptorjev,
npr. barbituratov in benzodiazepinov, ëetudi vpliv ni kliniêno izraen. Zato soèasna uporaba s
tovrstnimi zdravili ni priporoljiva.

Zdravilo Timijan in ajbclj Bronchostop skupaj s hrano in pijaco
Na voljo ni nobenih podatkov o preiskovanju vpliva hrane in pijaee na delovanje zdravila.

Noscnost, dojenje in plodnost
Ce ste noseãi ali dojite, menite. da bi lahko bill noseöi all naënujete zanositev. se posvetujte s svojim
zdravnikom all s famiacevtom, preden vzameLe to zdravilo.

Zaradi nezadostnih podatkov uporaba zdravila Tirnijan in ajbelj Bronchostop med noseënostjo in
dojenjem ni priporoãljiva.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev
Zdravilo Tirnijan in hjbelj Bronchostop nirna vpliva aN ima zanernarljiv vpliv na sposobnost voinje
in upravljanja s stroji.

Zdravilo Timijan in iajbelj Bronchostop ysebuje alkohol
To zdravilo vsebuje majhne koliãine alkohola (etanola), in sicer manj kot 100mg na odmerek.

Zato uporaba tega zdravila pri bolnikih, ki so odvisni od alkohola, ni priporoáljiva.

3. Kako uporabljati zdravilo Timijan in ajhclj Bronchostop

Pri uporabi tega zdravila natanêno upotevajte napotke v tern navodilu ali navodila zdravnika all
farmacevia. Ce ste negotovi. se posvetujte z zdravnikorn all s farmacevtorn.

Priporoeni odmerki
Odrasli
Ce yam zdravnik ni predpisal druga&. potern razprite I do 2 razprka v ustno votlino in relo. 2-
do 4-krat na dan.

Uporaba pH otrocih in ,nladostnikih
Zaradi nezadostnih podatkov uponba zdravila pri otrocih in mladostnikih, mlajih od 18 let, ni
priporoêljiva.

Naéin uporabe
Za oralno uporabo.
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• Dvignite vrtljivo obo na zaporki z mehanskim
priInikom, tako da bo pod pravim kotom glede
na steHeni vsebnik (glejie sliko).

• Usmerite prilno glavo proti eleneinti mestti
uporabe v ustih. Z vrtljivo obo na zaporki z
mehanskirn prilnikorn Iahko zlahka doseete tudi
teko dostopna mesta (npr. obzobne epke).

• Razprite raziopino zdravila Tirnijan in ajbeIj
Bronchostop na boleèa mesta s ponavljajoêim
pritiskanjem.

• Po vsaki uporabi zaprite zaporko z mehanskim
priInikorn tako, da potisnete obo navzdol (glejte
s Ii ko).

odpd priInik
(med uporabo)

—

J

ste uporabili veëji odmerek zdravila Timijan in ajheIj Bronchostop, kot hi smell
Poroeali so o prirnerib prevelikega odmerjanja p0 zauitju odrnerkov. H ustrezajo veö kot 15 g listov
tijblja. V takern prirneru se Iahko pojavijo:
• obãulek vroeine.
• pospeen srni utrip.
• vrtoglavica,
• epileptièni napadi.

V primeru znanega prevelikega odrnerjanja obvestite svojega zdravnika, ki yam bo svetoval o
zahlevanih ukrepih kot je primemo.

ste pozabili uporahiti zdravilo Timijan in ajheIj Bronchostop
Ne vzernite dvojnega odmerka. & ste pozabili vzeti prejnji odmerek,

te imate dodatna vpraanja o upombi zdravila, se posvetujte z zdravnikom all s farmacevtom.

4, Moini neelcni uëinki

Kot vsa zdravija irna lahko tudi to zdravilo netelene ucinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikib.

Pri zdravilih, ki vsebujejo vito materino duico, so zabeIeiIi preobOutljivostne reakcije (vkljuéno s
prirnerorn anarilaktienega oka in primerom Quinckejevega edema) ter eIodéne teave.

Zaradi vsebnosti alkohola se lal±o na vnetem rnestu nanosa pojavi pekoe obëutek, kije preboden.

Poro&nje o neelenilt uinkih
e opazite kateri koli ne2eleni uèinek, se posvetujte z zdravnikorn ali s farmacevtorn. Posvetujte se
tudi, ëe opazite neelene uèinke. ki niso navedeni v tem navodilu. 0 nee1enih uèinkih iahko poroëate
tudi neposredno na

Univerzitetni klinieni center Ljubljana. lnterna klinika
Center za zastmpitve
Za1oka cesta 2
SI-I000 LjubUana
Faks: + 386 (0)1 434 7646
e-pota: farmakovigi1anew2Ikclj.si

S tern, ko poroëate o neeIenih uinkih, Iabko prispevate k zagotovitvi veë informacij o varnosti tega
zdravila.

t

zapri priInik
(pred/po
uporabi)
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5. Shranjevanje zdravila Timijan in ajbeIj Bronchostop

Zdravilo shranjujie nedosegljivo otrokom!

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C

Tega zdravila ne smete uporabijati p0 datumu izteka roka uporabnosti, kije naveden na nalepki in
kat1i poleg oznake ‘Uporabno do’. Rok uporabnosti zdravila se izteêe na zadnji dan navedenega
mes ec a.

Po prvem odprtju lahko zdravilo uporabljate 8 tednov.

Zdravila ne smete odvreãi v odpadne vode all med gospodinjske odpadke. 0 naãinu odsiranjevanja
zdravila, ki ga ne uporabljate veè, se posvetqjte s farmaceviom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

V imenu zdravila navedena beseda >>timijaw< se nanaa na vrtno materinu duico (sestavina tega
zdravila)

Kaj vsebujc zdravilo Timijan in ajbclj Bronchostop

— Zdravilni ueinkovini sta tekoêi ekstrakt zeli vrtne materine duiee in tekoel ekstrakt usia 2ajblja.
1 g (0,91 ml) vsebuje:
— 0,32 g tekoãega ekstrakta zeli vrtne materine duSice (TI’nnis vulgarLy L. in/all Thvnnuszvgis

L.. herba)) (1:4—6), eksimkcijsko topilo: 70-odstotni etanol (V/V);
— 0,32 g tekoëega ekstrakta lista ajbIja (Scth’ia officinalls L., foihunu ) (1:4—6), ekstrakcijsko

topilo: 70-odsiotni etanol (V/V).
I razprSek (0,14 ml) vsebuje:
— 0,04 g lekoaega ekstrakta zeli vrtne materine duice (Thymus vu/guns L. in/all Thymus zyghv

L., hetha) (1:4—6), ekstrakcijsko topilo: 70-odsioini elanol (V/V);
— 0,04 g tekoeega ekstrakta lista ajblja (Salvia officinalis L.,Jbllum) (1:4—6), ekstrakcijsko

topilo: 70-odstotni etanol (VN).
— Druge sesiavine (pomoThe snovi) zdravila so tekoöi ekstrakl lisia poprove mete (Menthac

pipenitac L.Jb!iuunz) (1:4—6), ekstrakcijsko topilo: 70-odstotni eianol (V/V); levomentol, natñjev
saharinat (E954), hidroksipropilceluloza (E463), etanol, preëiSëena voda.

1 razprSek = 126mg = 0,14 ml

Izglcd zdravila Timijan in ajbelj Bronchostop in vsebina pakiranja
Zdravilo Timijan in ajbelj Bronchostopje bistra rjava raztopina z znailnim vonjem in okusom (ziasti
mete). Zdraviloje na voljo v Skatlah z rjavim sieklenim vsebnikom, ki vsebuje 15 ml raztopine (kar
zadostuje za najmanj 100 razprSkov), opremljenim z zaporko z mehanskim prSilnikom in Sobo za
razprSevanje.

Naëin izilaje zdravila Timijan in ajbcIj Bronchostop
Izdaja zdravilaje brez recepla v lekamab in specializiranik prodajalnab.

Imetnik dovoujenja za promet z zdravilom in izdelovalec
Kwizda Pharma GmbH
Effingergasse 21
1160 Dunaj
Avstrija

Navodilo je bib nazadnje revidirano dne 29. 12. 2014.
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