Imupret® N

Yine mi soğuk algınlığı?
Soğuk algınlığı konusunda yardım eden bir bilgi broşürü
Available in the following languages:
Ayrıntılı bilgiler için: www.imupret.de/service
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Soğuk algınlığı mı?
Kimler için önemli?

„Yeteri kadar
uyuyamadım ve yine
üşüttüm!“

Küçük çocuklar bağışıklık sistemleri henüz gelişmemiş olduğundan solunum yolu
enfeksiyonlarına daha sık yakalanıyorlar. Yılda ortalama 8 defa hasta oluyorlar.
Yetişkinler ise yılda 2 - 3 defa hastalanır. Konu soğuk algınlığı olunca herkes „Yine
mi!“ ifadesini bilir.

Bunu biliyor muydunuz? 75 yaşındaki bir insan hayatının
ortalama üç yılını soğuk algınlığıyla geçiriyor.

„Olamaz, tatil
başlar başlamaz
üşüttüm!“
„Zaten işim başımdan
aşkın, şimdi soğuk
algınlığı gerçekten hiç
işime gelmiyor!“

„Boş zaman hastalığı“ olayını da hepimiz çok iyi biliriz – birkaç gün tatil olur
olmaz, bir enfeksiyon baş gösterir. Sorumluluk bilinci yüksek ve kendilerinden beklentileri çok olan insanlar hastalığa yakalanmaya özellikle yatkındır.
Zorlandığımızda salgılanan stres hormonları, bağışlık sistemini harekete
geçirerek vücudu hastalıklardan korurlar. Dinlendiğimiz dönemlerde bu hormon
seviyesi tekrar düşer. Vücut ve bağışıklık sistemi istirahat etmek için bu
zamandan yararlanırlar. Bunun sonucu olarak beden direnci azalır ve soğuk
algınlığı ihtimali artar.
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Aileniz hastalığa yakalandı ve siz de ilk belirtileri hissetmeye başladınız?
Ev içindeki yakınlıktan dolayı bir enfeksiyon süratle bütün aileye bulaşır.
Bunun nedeni, soğuk algınlığı mikroplarının damlacık enfeksiyonu yoluyla,
yani öksürük ve hapşırma veya kapı kolu gibi mikrobun bulaştığı cisimlere
dokunarak bulaşmasıdır.

„Boğazım
kaşınıyor!“

Yeteri kadar uyumamak da bağışıklık sistemini zayıf düşürür ve bu yüzden soğuk
algınlığı riskini artırır. Böylece soğuk algınlığı mikropları az uyuyan kişilere daha
kolay bulaşabilir.

Bunu biliyor muydunuz? Birleşik Amerikan araştırmacıları,
6 saatten az uykunun dört kat daha fazla soğuk algınlığına
neden olduğunu tespit ettiler.
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Soğuk algınlığı?
Vücutta neler oluyor?

Bağışıklık sistemimizi zayıflatan nedenler

Soğuk algınlığına genelde virüsler neden olur. Bağışıklık sistemimizi kandırmak
için tanınmalarını sağlayan özelliklerini sürekli değiştirmekteler. İlk belirtileri fark
ettiğimizde iş işten geçmiştir – virüsler solunum yollarımıza yerleşmiştir.
Solunum yollarımızın hücreleri içine girerler ve orada çok hızlı bir şekilde
çoğalırlar. Bu sırada yerleştikleri konakçı hücreleri tahrip ederler ve yeni konakçı
hücrelere yerleşme amacıyla binlerce virüsü açığa bırakırlar. Böylece hızlı bir
şekilde çoğalırlar ve şikayetlerimiz kötüleşir.

Bağışıklık sistemimiz vücuda giren mikroplara hızlı ve etkili şekilde tepki vermekte
ve sayılarını kontrol altında tutmaya yardımcı olmaktadır. Zayıflayan bir bağışıklık
sistemi soğuk algınlığına daha sık yakalanma riskini artırır.

Bunları biliyor muydunuz?
Bu faktörler bağışıklık sistemi üzerinde etkilidir
Tek taraflı beslenme (besin öğeleri eksikliği)
Yetersiz uyku
Stres
Y
 aş (küçük çocuklar ve yaşlı insanlar daha sık
hastalanır)
Tütün ve alkol kullanılması

Virüslerin çoğalması

Ancak virüslerin yayılmasının önüne erken bir
safhada geçilirse, soğuk algınlığı seyri belirgin
şekilde hafifletilebilir ve hatta ortaya çıkması
tamamen bile engellenebilir.

Hafif soğuk algınlığı
şikayetleri

Ağır soğuk algınlığı
şikayetleri

Bir soğuk algınlığı genelde yaklaşık 10 gün sürer, ancak iki haftaya kadar sürmesi
de mümkündür. Bu yüzden, soğuk algınlığı virüslerinin aşırı çoğalmasını önlemek
için çok çabuk harekete geçilmesi gerekmektedir.
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Gücünü bitkilerden alan yardım –
sık soğuk algınlıklarında da

Grip veya soğuk algınlığı?
Farkları nelerdir?
„Grip“ veya „soğuk algınlığı“ günlük konuşmalarda genelde aynı hastalık için
kullanılır. Ancak bunlar tamamıyla farklı iki hastalıktır. Her iki enfeksiyona
virüslerin neden olmasına rağmen, hastalıkların semptomları çok farklıdır.

Grip

Soğuk algınlığı

Hastalığın
başlangıcı

aniden

yavaş

Nezle

nadir

tipik

Baş ağrısı

sık, şiddetli

kısmen, hafif

Boğaz ağrısı

nadir

sıklıkla boğazda kaşınma

Eklem ağrısı

sık, şiddetli

nadir

Öksürük

hemen başında kuru,
ağrılı öksürük

devamında görülür

Bitkinlik

şiddetli

orta derecede

Ateş

genelde 38,5°C üzerinde

genelde 38,5°C altında

Hastalık süresi

14 - 21 gün

8 – 10 gün

7 yerli şifalı bitkiden oluşan eşsiz kombinasyonuyla Imupret® N soğuk algınlığının
her aşamasında etkilidir.
Papatya, hatmi, atkuyruğu ve karahindibağ, soğuk algınlıklarında da önemli olan
savunma mekanizmalarını destekleyebilir. Ek olarak meşe, ceviz ve civanperçemi
içindeki özel içerik maddeler doğrudan soğuk algınlığı mikroplarına karşı savaşır.
Böylece virüs sayısını kontrol altında tutmaya ve enfeksiyonun önünü kesmeye
yardımcı olabilirler.

Atkuyruğu

Imupret® N size böyle yardım eder
vücudu soğuk algınlığı
mikroplarına karşı
mücadelede destekler

„Imupret® N ile erken destek vererek soğuk
algınlığının başlamasına aktif olarak karşı
koyabilirsiniz.“

soğuk algınlığının her
aşamasında etkilidir

„Imupret® N hem ilk belirtileri hissettiğinizde
hem de soğuk algınlığı başladıktan sonra
yardım eder.“

soğuk algınlığı
seyrini hafifletir
8

Hatmi

Papatya

Civanperçemi

Karahindiba
Ceviz

Meşe
kabuğu

„Hastalık belirtileriniz hafifletilir ve gündelik
işlerinizi daha kolay halledebilirsiniz.“
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Imupret® N doğru dozlama şekli
Günlük doz

Akut:
günde 5 – 6 defa

Soğuk algınlığı – ne yapmalı?

Akut semptomların dinmesinden sonra:
günde 3 defa

12 yaşından
büyükler ve
yetişkinler

25 Damla / 2 Draje

6 – 11 yaş arası

15 Damla / 1 Draje

2 yaşından
büyükler

Dinlenmek ve yatak istirahati
Bağışıklık sistemi ihtiyacı olan dinlenme süreleri ve yeterli
uyku ile kendini yenileyebilir ve böyle iyileşme sürecini
olumlu etkileyebilir.
Soğuk algınlığına karşı banyolar:
Stres atmak ve rahatlamak için iyi gelir. Ama dikkat: Ateş
ve ilerlemiş öksürük ve nezlede uzmanlar sıcak banyo tavsiye etmiyorlar, çünkü bu kan dolaşımını fazla zorlayabilir.

10 Damla

Imupret® N Draje
6 yaşından büyükler
alkolsüz
glutensiz

Imupret® N Damla
2 yaşından büyükler
laktozsuz
glutensiz
vegan

Yeteri kadar sıvı içmek
Çok içmek, yükselmiş vücut ısısından kaynaklanan sıvı
kaybına karşı iyi gelir. Bu yüzden günde 2–3 litre sıvı
içmelisiniz.
İnhalasyon:
Örn. papatya çiçekleriyle veya nane yapraklarıyla
inhalasyon yapmak zorlu balgamların sökülmesini
ve daha kolay nefes alınmasını sağlar.

Soğuk algınlığı konusunda ayrıca faydalı öneriler, ipuçları
ve de bilgiler için bakınız www.imupret.de

Evinizdeki ecza dolabı için bir öneri:
Imupret® N ile bir soğuk algınlığının ilk belirtilerinden itibaren aktif
olabilirsiniz. Erken müdahale ile soğuk algınlığının ortaya çıkması
önlenebilir. Imupret® N, 2 yaşından itibaren kullanılabilen, dokunmayan
bir ilaçtır ve böylece bütün aile için uygundur.
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Soğuk algınlığı mı geliyor?

Imupret® N

7

rli
adet ye ki
şifalı bit

İçindeki gücü
uyandır

Eczane kaşesi

soğuk algınlığı mikroplarına karşı
savaşta vücudu destekler
soğuk algınlığının her aşamasında
etkilidir
soğuk algınlığının seyrini hafifletir

Imupret® N Draje, Imupret® N Damla • Geleneksel olarak bir soğuk algınlığının ilk belirtilerinde kullanılır, örn.
boğazda kaşınma, boğaz ağrısı, yutkunma şikayetleri, öksürük gıcığı. Açıklama: Imupret® N, sadece uzun yıllardır
kullanımından dolayı uygulandığı alan için kayıtlı geleneksel bir ilaçtır. Imupret® N Draje 6 yaşından büyük
çocuklar, gençler ve yetişkinlerde kullanılır. Imupret® N Draje glikoz, laktoz, sükroz (şeker) içerir. Imupret® N
Damla 2 yaşından büyük çocuklar, gençler ve yetişkinlerde kullanılır. Imupret® N Damla % 19 (v/v) alkol içerir.
Riskleri ve yan etkileri için prospektüsü okuyunuz ve doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
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