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Sp.zn.sukls391511/2017 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

Bronchostop sirup 

 

Léčivé látky: suchý tymiánový extrakt, tekutý proskurníkový extrakt 

 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací  nebo podle pokynů 

svého lékaře nebo lékárníka. 

 

 Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

 Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

 Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit 

s lékařem. 

 

 

 Co naleznete v této příbalové informaci 

1. Co je přípravek Bronchostop a k čemu se používá  

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bronchostop užívat  

3. Jak se přípravek Bronchostop užívá  

4. Možné nežádoucí účinky 

5. Jak přípravek Bronchostop uchovávat  

6. Obsah balení a další informace 

 

 

1. CO JE PŘÍPRAVEK BRONCHOSTOP A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

 

Bronchostop je tradiční rostlinný léčivý přípravek používaný ke zmírnění podráždění hltanu a 

souvisejícího suchého kašle a na podporu vykašlávání viskózního hlenu při kašli spojeném s 

nachlazením. 

 

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti   

z dlouhodobého použití.  

  

Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 

 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK 

BRONCHOSTOP UŽÍVAT  

 

Neužívejte přípravek Bronchostop 
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 jestliže jste alergický(á) na  suchý tymiánový extrakt, tekutý proskurníkový extrakt, na 

jiné rostliny z čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae), nebo na kteroukoli další složku 

tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).  

 

Upozornění a opatření 

Před použitím přípravku Bronchostop se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Máte-li 

horečku, dušnost nebo hnisavý hlen, musíte se poradit s lékařem.  

 

Děti 

Použití u dětí ve věku do 2 let se nedoporučuje kvůli nedostatku údajů a protože je třeba vyhledat 

lékařskou pomoc. 

 

Další léčivé přípravky a přípravek Bronchostop 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 

užíval(a) nebo které možná budete užívat. 

Není známo žádné vzájemné působení s jinými léčivými přípravky. 

 

Těhotenství a kojení 

Vzhledem k absenci dostatečných údajů se užívání během těhotenství a kojení nedoporučuje. 

  

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

 

Plodnost 

Údaje o vlivu na plodnost u člověka nejsou k dispozici. 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Žádné studie hodnotící účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny. 

 

Přípravek Bronchostop obsahuje methylparaben a propylparaben jako konzervační látky. 

Mohou způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné) (viz „Neužívejte přípravek 

Bronchostop“).  

 

Přípravek Bronchostop obsahuje xylitol (4,61 g xylitolu/15 ml), který může mít projímavý 

účinek. Energetická hodnota xylitolu je 2,4 kcal/g. 

 

 

3. JAK SE PŘÍPRAVEK BRONCHOSTOP UŽÍVÁ  

Vždy užívejte tento přípravek  přesně  v souladu s příbalovou informací, nebo podle pokynů svého 

lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  

 

Dávkování 

Dospělí a dospívající nad 12 let:  

15 ml každé 3 až 4 hodiny (4 až 6 krát denně; maximální denní dávka 90 ml) 

Děti 4-12 let:  

7,5 ml každé 3 až 4 hodiny (4 až 6 krát denně; maximální denní dávka 45 ml) 

 

Děti 2-4 roky: 

Po poradě s lékařem lze podávat 7,5 ml každé 3 až 4 hodiny (4 až 6 krát denně; maximální denní 

dávka 45 ml). 



  3/5 

 

Děti do dvou let: 

Použití u dětí ve věku do 2 let se nedoporučuje kvůli nedostatku údajů a protože je třeba vyhledat 

lékařskou pomoc. 

 

Způsob podání: 

Pro perorální podání (podání ústy). 

Užívejte přípravek Bronchostop neředěný. Výše uvedenou dávku odměřte pomocí přiložené 

odměrky se stupnicí od 2,5 ml do 20 ml.  

V případě potřeby můžete přípravek Bronchostop rozředit ve vodě nebo teplém čaji. 

 

Doba užívání: 

Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Bronchostop, než jste měl(a) 

Jestliže jste užil(a) mnohem vyšší dávku tohoto léčivého přípravku, než jste měl(a), mohou se u 

vás projevit mnohem intenzivněji příznaky známých nežádoucích účinků. V tomto případě je 

prosím oznamte svému lékaři. Lékař může dle potřeby rozhodnout o požadovaných opatřeních.  

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Bronchostop 

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.  

 

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 

lékárníka.   

 

 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 

vyskytnout u každého. 

 

V souvislosti s léčivými přípravky obsahujícími tymián byly pozorovány reakce z přecitlivělosti 

a poruchy trávicího traktu. Jejich frekvence není známa. 

 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 

informaci. 

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 

 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 

Šrobárova 48 

100 41 Praha 10 

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 

přípravku. 
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5. JAK PŘÍPRAVEK BRONCHOSTOP UCHOVÁVAT 

 

Neotevřený léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. 

Po prvním otevření uchovávejte při teplotě do 25 °C. 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za zkratkou 

EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 

Po použití lahvičku dobře uzavřete. Po otevření lahvičky spotřebujte obsah do 4 týdnů. 

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 

prostředí. 

 

 

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

 

Co přípravek Bronchostop obsahuje 

Léčivými látkami jsou: 

 

1 ml přípravku obsahuje:  

7,8 mg extraktu (ve formě suchého extraktu) z Thymus vulgaris L. a Thymus zygis L., herba 

(tymiánová nať) (7-13:1). Extrakční rozpouštědlo: voda. 

55,3 mg extraktu (ve formě tekutého extraktu) z Althaea officinalis L., radix (proskurníkový kořen) 

(1:12-14). Extrakční rozpouštědlo: voda. 

 

Pomocnými látkami jsou: 

xylitol  

methyparaben 

propylparaben 

malinová šťáva 

malinové aroma(obsahuje propylenglykol (E 1520))  

xanthanová klovatina 

monohydrát kyseliny citronové (E 330)  

maltodextrin  

arabská klovatina 

čištěná voda 

 

Jak přípravek Bronchostop vypadá a co obsahuje toto balení 

 

Bronchostop je hnědočervená viskózní tekutina s vůní a chutí tymiánu a malin. Plní se do 

lahviček z hnědého skla, uzavřených šroubovacím uzávěrem, o objemu 120 ml a 200 ml. Na trhu 

nemusí být všechny velikosti balení.  

Přiložená odměrka se stupnicí od 2,5 ml do 20 ml usnadňuje přesné odměření doporučeného 

množství. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

 
Kwizda Pharma GmbH 

Effingergasse 21 
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Vídeň 1160 

Rakousko 

 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 26. 9. 2018. 

 


