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Lietošanas instrukcija: informācija zāļu lietotājam 
 

BRONCOPHEN AER aerosols izsmidzināšanai mutes dobumā 
Salviae folii extractum fluidum, Thymi herbae extractum fluidum 

 
Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. 
- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. 
- Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam. 
- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī 

uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā Skatīt 4. punktu. 
- Ja pēc 7 dienām nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar savu ārstu. 
 
Šajā instrukcijā varat uzzināt: 
1. Kas ir BRONCOPHEN AER aerosols izsmidzināšanai mutes dobumā un kādam nolūkam to 

lieto 
2. Kas Jums jāzina pirms BRONCOPHEN AER aerosola izsmidzināšanai mutes dobumā lietošanas 
3. Kā lietot BRONCOPHEN AER aerosolu izsmidzināšanai mutes dobumā 
4. Iespējamās blakusparādības 
5. Kā uzglabāt BRONCOPHEN AER aerosolu izsmidzināšanai mutes dobumā 
6. Iepakojuma saturs un cita informācija 
 
 
1. Kas ir BRONCOPHEN AER aerosols izsmidzināšanai mutes dobumā un kādam nolūkam to 

lieto 
 
BRONCOPHEN AER aerosols izsmidzināšanai mutes dobumā ir augu izcelsmes zāles mutes dobuma 
un rīkles iekaisuma (piemēram, sāpes rīklē, aizsmakums un apgrūtināta rīšana) simptomātiskai 
ārstēšanai. Zāles ir tradicionāli lietotas augu izcelsmes zāles ar noteiktām indikācijām, kas balstītas 
vienīgi uz ilgstošu lietošanu. 
 
Izsmidzināšana nodrošina vienmērīgu un plānu aktīvo vielu pārklājumu, kā arī mērķtiecīgu skarto 
vietu apstrādi. 
 
BRONCOPHEN AER aerosolu izsmidzināšanai mutes dobumā lieto mutes dobuma un rīkles 
iekaisumu gadījumā. 
 
 
2. Kas Jums jāzina pirms BRONCOPHEN AER aerosola izsmidzināšanai mutes dobumā 

lietošanas 
   
Nelietojiet BRONCOPHEN AER aerosolu izsmidzināšanai mutes dobumā šādos gadījumos 
ja Jums ir alerģija  pret salviju, timiānu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu. 
 
Brīdinājumi un piesardzība lietošanā 
• Neiesmidzināt acīs vai degunā. 
• Neiesmidzināt atklātās liesmās. 
 
Ja sūdzības saglabājas vai ārstēšana nesniedz gaidītos panākumus, konsultējieties ar ārstu pēc iespējas 
ātrāk. 
 
Bērni 
Lietošana bērniem un pusaudžiem, kas jaunāki par 18 gadiem nav ieteicama. 
 
Citas zāles un BRONCOPHEN AER aerosols izsmidzināšanai mutes dobumā 
Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis vai 
varētu lietot. 
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Salvijas lapas saturošu līdzekļu lietošana var ietekmēt barbiturātu, benzodiazepīnu iedarbību, tādēļ 
vienlaicīga lietošana ar šīm zālēm nav ieteicama. 
 
BRONCOPHEN AER aerosols izsmidzināšanai mutes dobumā kopā ar uzturu un dzērienu 
Dati par uztura vai dzēriena ietekmi uz šo zāļu iedarbību nav pieejami. 
 
Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte 
Lietošana grūtniecības un zīdīšanas perioda laikā nav ieteicama. 
 
Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana 
Īpaša piesardzība nav nepieciešama. 
 
BRONCOPHEN AER aerosols izsmidzināšanai mutes dobumā satur etilspiltu 
Šīs zāles satur mazu daudzumu etilspirta (alkohola), mazāk nekā 100 mg atsevišķā devā. 
 
 
3. Kā lietot BRONCOPHEN AER aerosolu izsmidzināšanai mutes dobumā 
 
Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts vai farmaceits Jums 
teicis(-kusi). Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam. 
 
Ieteicamā deva ir: 
 
Ja ārsts nav noteicis citādāk, lietojiet mutes dobumā un rīklē 1 līdz 2 izsmidzinājumus ik pēc 1,5 līdz 
3 stundām (maksimāli 10 izsmidzinājumi dienā). Nelietojiet ilgāk par vienu nedēļu. 
 
Konsultējieties ar savu ārstu vai veselības aprūpes speciālistu, ja BRONCOPHEN AER aerosola 
izsmidzināšanai mutes dobumā lietošanas laikā saglabājas simptomi, vai novērojat kādu nevēlamu 
blakusparādību, kas nav minēta šajā lietošanas instrukcijā. 
 
Lietošanas veids 
 
• Paceliet aerosola sūkņa grozāmo sprauslu taisnā leņķī pret pudeli (skatīt zīmējumu). 
• Jūs tagad variet turēt sprauslu atkarībā no vajadzības un vēlamās apstrādes vietas mutes dobuma 

priekšā vai atvērtajā mutē. Pat grūtas piekļuves vietas (piemēram, zobus aptverošās smaganas) 
ar aerosola sūkņa sprauslu ir viegli sasniedzamas. 

• Iesmidziniet BRONCOPHEN AER aerosolu izsmidzināšanai mutes dobumā, nospiežot vienu vai 
divas reizes. 

• Aizveriet aerosola sūkni pēc katras lietošanas, pagriežot uzgali atpakaļ (skatīt zīmējumu). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja esat lietojis BRONCOPHEN AER aerosolu izsmidzināšanai mutes dobumā vairāk nekā 
noteikts 

Noslēgts 
(pirms/pēc 
lietošanas) 

 

Gatavs izsmidzināšanai 
(lietošanas laikā) 
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Nekavējoties konsultējieties ar ārstu vai dodieties uz tuvākās slimnīcas neatliekamās palīdzības 
nodaļu. Paņemiet līdzi kastīti un šo instrukciju, 
 
Ja esat aizmirsis lietot BRONCOPHEN AER aerosolu izsmidzināšanai mutes dobumā 
Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. 
 
Ja pārtraucat lietot BRONCOPHEN AER aerosolu izsmidzināšanai mutes dobumā 
Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam. 
 
 
4. Iespējamās blakusparādības 
 
Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. 
 
Alkohola satura dēļ retos gadījumos iekaisuma vietās var būt īslaicīga dedzināšanas sajūta. 
 
Ziņošana par blakusparādībām 
Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas 
arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par 
blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: 
+371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par 
blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu. 
 
 
5. Kā uzglabāt BRONCOPHEN AER aerosolu izsmidzināšanai mutes dobumā 
 
Uzglabāt temperatūrā līdz 30 °C. 
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 
 
Aerosola uzglabāšanas laiks pēc pirmās atvēršanas ir 8 nedēļas. 
 
Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz etiķetes pēc “Derīgs līdz:”. Derīguma 
termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu. 
 
Zāles nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam par 
nevajadzīgo zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi. 
 
 
6. Iepakojuma saturs un cita informācija 
 
Ko BRONCOPHEN AER aerosols izsmidzināšanai mutes dobumā satur 
 
Aktīvās vielas ir salvijas lapu šķidrais ekstrakts un timiāna lakstu šķidrais ekstrakts. 
 
1 izsmidzinājums (126 mg) satur aktīvās vielas: 
Salvijas lapu šķidrais ekstrakts (Salviae folii extractum fluidum) (1 : 4-6, ekstraģents 70% (tilp.%) 
etilspirts) 40,32 mg 
Timiāna lakstu šķidrais ekstrakts (Thymi herbae extractum fluidum) (1 : 4-6, ekstraģents 70% (tilp.%) 
etilspirts) 40,32 mg 
 
1 g BRONCOPHEN AER aerosola izsmidzināšanai mutes dobumā satur: 
Salvijas lapu šķidrais ekstrakts (Salviae folii extractum fluidum)   0,32 g 
Timiāna lakstu šķidrais ekstrakts (Thymi herbae extractum fluidum)  0,32 g 
 
Palīgvielas ir: piparmētras lapu šķidrais ekstrakts, mentols, saharīna nātrija sāls (E 954), 
hidroksipropilmetilceluloze, etilspirts (60%). 
 

http://www.zva.gov.lv/?id=613&sa=613&top=3
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BRONCOPHEN AER aerosola izsmidzināšanai mutes dobumā ārējais izskats un iepakojums 
 
Brūns, dzidrs šķīdums ar raksturīgu smaržu (piparmētru). 
 
Dzintara krāsas stikla iepakojums (uzpildes tilpums 15 ml) ar dozējošu sūkni un izsmidzinātāja 
sprauslu. Iepakojumā 1 aerosols. 
 
Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs 
 
Kwizda Pharma GmbH 
Effingergasse 21 
1160 Vienna 
Austrija 
 
 
Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi akceptēta 
04/2015 


