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Lietošanas instrukcija: informācija zāļu lietotājam 
 

BRONCOPHEN synergus pastilas 
Thymi herbae extractum siccum 

 
Tradicionāli lietotas augu izcelsmes zāles 

 
Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. 
Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā to noteicis(-kusi) ārsts 
vai farmaceits.. 
- 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 ārstu. 
 
 
Šajā instrukcijā varat uzzināt: 
1. Kas ir BRONCOPHEN synergus pastilas un kādam nolūkam tās lieto 
2. Kas Jums jāzina pirms BRONCOPHEN synergus pastilu lietošanas 
3. Kā lietot BRONCOPHEN synergus pastilas 
4. Iespējamās blakusparādības 
5. Kā uzglabāt BRONCOPHEN synergus pastilas 
6. Iepakojuma saturs un cita informācija 
 
 
1. Kas ir BRONCOPHEN synergus pastilas un kādam nolūkam tās lieto 
 
BRONCOPHEN synergus pastilas ir tradicionāli lietotas augu izcelsmes zāles, kuras lieto kā 
atkrēpošanas līdzekli saaukstēšanās izraisīta klepus gadījumā. 
Šī informācija balstās uz daudzu gadu lietošanas pieredzi. 
 
 
2. Kas Jums jāzina pirms BRONCOPHEN synergus pastilu lietošanas 
 
Nelietojiet BRONCOPHEN synergus pastilas šādos gadījumos 
- ja Jums ir alerģija pret aktīvo sastāvdaļu timiānu vai kādu citu lūpziežu (panātru) dzimtas augu vai 
kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu. 
 
Brīdinājumi un piesardzība lietošanā 
Ja simptomi pasliktinās vai neuzlabojas, Jums jāsazinās ar ārstu. 
 
Ja parādās elpas trūkums, drudzis vai strutainas krēpas, Jums jākonsultējas ar ārstu vai kvalificētu 
veselības aprūpes speciālistu. 
 
Bērni 
Tā kā pastāv veselas pastilas nejaušas norīšanas risks, BRONCOPHEN synergus pastilas nav 
ieteicams lietot bērniem līdz 4 gadu vecumam. 
 
Citas zāles un BRONCOPHEN synergus pastilas 
Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, 
ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes. 
 
Nav zināma mijiedarbība ar citām zālēm. 
 
BRONCOPHEN synergus pastilas kopā ar uzturu un dzērienu 
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Grūtniecība un barošana ar krūti 
Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat 
grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai  farmaceitu. 
 
Drošība grūtniecības un barošanas ar krūti periodā nav noteikta. 
Pietiekamu datu trūkuma dēļ lietošana grūtniecības un zīdīšanas periodā nav ieteicama. 
 
Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana 
Nav veikti pētījumi par BRONCOPHEN synergus pastilu iedarbību uz spēju vadīt transportlīdzekļus 
un apkalpot mehānismus. 
 
BRONCOPHEN synergus pastilas satur fruktozi un sorbītu. 
Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kādu cukuru nepanesība, pirms šo zāļu lietošanas sazinieties ar savu ārstu. 
 
 
3. Kā lietot BRONCOPHEN synergus pastilas 
 
Vienmēr lietojiet BRONCOPHEN synergus pastilas tieši tā, kā norādīts lietošanas instrukcijā. 
Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam. 
 
Ieteicamā deva ir: 
 
Bērni no 4 līdz 12 gadu vecumam: 
Lietot 1 pastilu, ļaujot tai lēni izšķīst mutē, ik pēc 3-4 stundām (4 līdz 6 reizes dienā). 
 
Pusaudži no 12 gadu vecuma un pieaugušie: 
Lietot 1-2 pastilas, ļaujot tām lēni izšķīst mutē, ik pēc 3-4 stundām (4 līdz 6 reizes dienā). 
 
Lietošanas ilgums: 
Ja simptomi pasliktinās vai neuzlabojas septiņu dienu laikā, Jums jākonsultējas ar ārstu. 
 
Ja esat lietojis BRONCOPHEN synergus pastilas vairāk nekā noteikts 
Sorbītam var būt viegla caureju veicinoša iedarbība, ja tā lietošanas deva bija 20 g dienā, kas atbilst 
vairāk nekā 40 pastilām. 
 
Ja esat aizmirsis lietot BRONCOPHEN synergus pastilas 
Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. 
 
Ja pārtraucat lietot BRONCOPHEN synergus pastilas 
Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam. 
 
 
4. Iespējamās blakusparādības 
 
Tāpat kā citas zāles, BRONCOPHEN synergus pastilas var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem 
tās izpaužas. Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no 
minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam. 
 
Saistībā ar BRONCOPHEN synergus pastilu lietošanu atsevišķos gadījumos novērotas sekojošas 
blakusparādības: 
 
Kuņģa-zarnu trakta traucējumi: 
- slikta dūša; 
- vemšana. 
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Imūnās sistēmas traucējumi: 
- paaugstinātas jutības reakcijas (anafilaktiskais šoks, Kvinkes tūska, nieze, izsitumi). 
 
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 synergus pastilas 
 
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 
Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. 
Blisterus uzglabāt ārējā kartona iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. 
Nelietot BRONCOPHEN synergus pastilas pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un 
blistera pēc “Derīgs līdz:” vai “EXP:”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu. 
 
Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras 
vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi. 
 
 
6. Iepakojuma saturs un cita informācija 
 
Ko BRONCOPHEN synergus pastilas satur 
- Aktīvā viela ir: 
1 pastila satur 59,5 mg timiāna (Thymus vulgaris L. un/vai Thymus zygis L.) lakstu sausā ekstrakta 
(Thymi herbae extractum siccum, 7-13 : 1, ekstraģents : ūdens). 
- Palīgvielas ir: 
Gumiarābiks (E 414), fruktoze, sorbīts (E 420), maltodekstrīns, citronskābe (E 330), saharīna nātrija 
sāls (E 954), aroniju aromātviela, meža ogu aromātviela, šķidrais parafīns, baltais bišu vasks (E 901), 
attīrīts ūdens. 
 
BRONCOPHEN synergus pastilu ārējais izskats un iepakojums 
BRONCOPHEN synergus pastilas ir sūkājamas sešstūrainas brūnas pastilas. 
BRONCOPHEN synergus pastilas pieejamas Al/PVH/PE/PVDH blisteros pa 20 pastilām. 
 
Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami. 
 
Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs 
Kwizda Pharma GmbH 
Effingergasse 21 
1160 Vienna 
Austrija 
 
 
Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 04/2015 

http://www.zva.gov.lv/?id=613&sa=613&top=3

