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إلى الحلق

احترس! – تطور الحالة من الزكام إلى التهاب األذن الوسطى

 يصاب األطفال بنزلة البرد بمعدل يصل إلى ثماِن مرات في العام ومن ثم يعانون من
 الزكام لمرات أكثر بكثير من البالغين. والسبب وراء ذلك هو اآلتي: الجهاز المناعي

 لألطفال لم يكتمل بناؤه بعد. ولذلك تكون مهمة البكتيريا
والفيروسات سهلة جًدا لدى األطفال الصغار.

. 

 تستوطن الفيروسات والبكتيريا األغشية المخاطية لمنطقة البلعوم األنفي عند اإلصابة
 بالزكام. وقد تتصاعد مسببات المرض هذه إلى األذن الوسطى، وذلك ألن الحلق واألذن

الوسطى يرتبطان أحدهما باآلخر عن طريق قناة دقيقة، وهي قناة أستاكيوس. وهذه

  زكام بسيط أو عدوى بسيطة إلى األذن الوسطى سريًعا جًدا
 ولذلك فمن المهم عند اإلصابة بالزكام إذابة المخاط العنيد في الوقت المناسب ومنع

 التهاب الغشاء المخاطي لألنف وبالتالي االهتمام بتوفير تهوية كافية مرة أخرى لألذن
الوسطى في حالة اإلصابة بالزكام العنيد يتعين طلب مساعدة مستدامة ومحددة الهدف

القناة قصيرة وضيقة جًدا لدى األطفال على وجه الخصوص. وبالتالي فقد يصل أي

. 

التهاب األذن الوسطى

األذن الخارجية األذن الوسطى األذن الداخلية

التجويف الطبلي مع
العظيمات السمعية

القناة السمعية الخارجية

طبلة األذن
 ضيق قناة أستاكيوس بسبب تورم

الغشاء المخاطي

 االتصال بمنطقة البلعوم
األنفي

.يظل الجهاز المناعي لألطفال قيد التطور

الزكام – لماذا يصاب به الصغار بهذا المعدل الكبير
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يذيب المخاط

 يخفف تورم األغشية المخاطية
الملتهبة في األنف

يقضي على مسببات المرض

5

ا ان جنطي

رعي الحمام

 لمكافحة األعراض واألسباب نوصي باستخدام

قطرات األنف تفتح األنف لفترة قصيرة فقط 
:نصيحة صغيرة 

.

 بفضل تركيبته الفريدة المعتمدة على مدار أكثر من 80 عاًما والمكونة م 5 نباتات،
 يتميز              شراب (سينوبريت®) بمفعوله الجيد بصورة موثوقة في حاالت
 اإلصابة بالزكام العنيد والتهاب الجيوب األنفية               شراب (سينوبريت®)

 يذيب المخاط العنيد ويخفف تورم األغشية المخاطية الملتهبة. وبالتالي يسيُل المخاط
.وُتفتح األنف ويتخلص الرأس من األلم. وهكذا سيشعر طفلك بتحسن سريًعا

بيلسان

بستاني  ال
الحماض

زهرة الربيع

سينوبريت®( – الحُل المستدام لطفلك شراب Sinupret®)
سينوبريت®( ح شراب Sinupret®) مفعول

Sinupret®سينوبريت®) ح (شراب

Sinupret®
Sinupret®



يفتح األنف

 يتراجع تورم الغشاء المخاطي لألنف المرتبط
 بااللتهاب وبالتالي يستطيع الطفل التنفُّس بحرية

مرًة أخرى

 يسيل المخاط العنيد المستمر، ومن ثم سيشعريذيب المخاط
طفلك بالتحسن بشكل أسرع

يخلص الرأس من األلم

 ستنفتح األنف ويتخلَّص الرأس من األلم مرًة
 أخرى، ويستطيع طفلك النوم بشكل أفضل

ويستعيد سالمته الجسمانية بشكل أسرع
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نباتي 

لطيف على األسنان  

مذاقه لذيذ  

واد الملَّونة  
خاٍل من الم  

.

.

.

.

شراب Sinupret®
( سينوبريت®( – بدًءا من

 عمر عامين

 ويخلص الرأس من األلم مناسب لألطفال بدًءا من عمر عامين نظًرا 
إلمكانية تحمله جيًدا

شراب (سينوبريت®) يذيب المخاط ويفتح األنف Sinupret®

شراب Sinupret®طفلك هكذا يساعد ®) (سينوبريت

شراب سينوبريت®( Sinupret®)  الجرعة اليومية لدواء

أعوام

عاًما

عاًما  بدًءا من

         5–2

        11–6

        12

مرات

مرات

مرات

3

3

3

مل

مل

مل

2.1

3.5

7

بدًءا من عمر عامين
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مرحًبا أطفالنا األعزاء!
 تعرفون أنه في الطبيعة تنمو نباتات رائعة ال يبدو شكلها جمياًل فحسب،

 وإنما يمكنها أيًضا أن تساعدنا في الشفاء من األمراض. ولذلك نود اليوم أن

ا واحًدا يحارب ًق  نقدم لكم خمسة نباتات عالجية تستطيع أن تشكل مًعا فري

الزكام لديكم ويهزمه سريًعا جًدا

متعُة التلوين
للصغار

.

بيلسان

رعي الحمام

الحماض البستاني

زهرة الربيع

جنطيانا

ن والعب وتعلم لوِّ
اكتشف عالم النباتات العالجية

- 
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هل يمكنك العثور على االختالفات بين الصور؟
يجب أن تجد 10 اختالفات 

متعُة اللعب
للصغار

.

ن والعب وتعلم لوِّ
اكتشف عالم النباتات العالجية

- 



     التركيز   أضعاف ال يعادل الفعالية    أضعاف. وإنما يشير التركيز   أضعاف إلى خليط النباتات المستخدمة بتركيز      ملغم في المتوسط في                          (مستخلص سينوبريت) (يعادل       ملغم من المستخلص الجاف) بالمقارنة بخليط النباتات بتركيز       ملغم في
Sinupret® forte (سينوبريت فورته) أو يشير إلى البيوفالفونويدات التي تؤثر على خصائص المادة الفعالة

4 *44720160156 Sinupret® eXtract

  نباتي خاٍل من الغلوتين
  والالكتوز 

  نباتي خاٍل من الغلوتين    خاٍل من الغلوتين
  والالكتوز  

لألطفال بدًءا من عمر عامين لتالميذ المدارس ا بدًءا من 12 عاًم
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        12   قرص مغلف

نباتي 

لطيف على األسنان

مذاقه لذيذ  

مواد الملَّونة
خاٍل من ال

أعوام

عاًما

عاًما  بدًءا من

         2–5

        6–11

        12

مرات

مرات

مرات

3

3

3

مل

مل

مل

2.1

3.5

7

ا عاًم

عاًما

        11–6

        12

3

3

قرص مغلف   مرات

قرص مغلف   مرات

1

2

ا عاًم  بدًءا من1

تركيز      أضعاف*4

.

سينوبريت® Sinupret®))المناسب لكل فرد سينوبريت® عائلة  – منتج  Sinupret®))

شراب Sinupret®
سينوبريت®( ح )

لألطفال بدًءا من عمر عامين
ح 

Sinupret®سينوبريت®( ح )
لألطفال بدًءا من عمر 6 أعوام

Sinupret® eXtract
مستخلص سينوبريت®( ح )

لألطفال بدًءا من عمر 12 عاًما
ح 

باتات المستخدمة بتركيز ا4لن  720    ملغم في المتوسط في   Sinupret® eXtr            act           (مستخلص سينوبريت) (يعادل   160    ملغم من المستخلص الجاف) بالمقارنة بخليط النباتات بتركيز   156    ملغم في      التركيز 4  أضعاف ال يعادل الفعالية  4  أضعاف. وإنما يشير التركيز   أضعاف إلى خليط
Sinupret® forte (سينوبريت فورته) أو يشير إلى البيوفالفونويدات التي تؤثر على خصائص المادة الفعالة

*
.



 نصائح داعمة في حالة اإلصابة بنزالت البرد – هكذا
سيستعيد طفلك صحته وعافيته بشكل أسرع

توفير الهواء النقي أمر مهم

تنفسي. تدفئة الساخن يجفف األغشية المخاطية للجهاز ال  هواء ال
تالي ال بكتيريا والفيروسات. وب ال تالي تصبح عرضة لإلصابة ب ال  وب

 تساعد التهوية الدورية على توفير هواء نقي غني باألكسجين.
تدفئة ا ممتلئة بالماء على جهاز ال اًق  لزيادة الرطوبة الجوية ضع أطب

للة في الغرفة أو علق مناشف مب

كثرة الشرب

 احرص على إمداد طفلك بكمية كافية من السوائل. وهذا من شأنه
منع جفاف األغشية المخاطية

عدم المبالغة في التدفئة!

 تدفئة القدمين تشعر الرأس بالبرودة. احرص على عدم إلباس
لتنفس. قابلة ل يلة جًدا. اختر المالبس المسامية ال  طفلك مالبس ثق

 يمكن مواءمة مظهر الطبقات المتراصة بعضها فوق بعض (شكل
البصلة) بحسب كل ظرف من ظروف درجات الحرارة

تنظيف األنف - ولكن كيف؟

 تنظيف األنف بشكل صحيح أمر مهم جًدا. ولذلك احرص على أال
 تمخط أنف طفلك المسدود بقوة. فالطريقة الصحيحة هي الضغط

تبديل بين فتحتي األنف. ولكن م ال  على فتحة أنف وتنظيف األخرى، ث
 هنا يجب عدم الضغط بقوة ألن اإلفرازات قد تنضغط وتتسرب إلى

 الجيوب األنفية في بعض األحيان. وهكذا تتخلص األنف من المخاط
بصورة لطيفة

نصيحة
 قبل تمخيط األنف تجب إزالة المخاط المتقشر بحرص باستخدام
 عود مزود بقطنة مبللة أو بمنديل رقيق. إذا كانت األنف ملتهبة

استخدم زيت أطفال خفيف
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مصاب بزكام عنيد؟

يذيب المخاط

يفتح األنف

يخلص الرأس من األلم

الحل الدائم لحاالت الزكام العنيد

م  هل تريد اكتشاف المزيد عن عال
ا، ستجد المزيد باتات العالجية؟ حسًن ن  ال

  على الرابط
www.sinupret-saft.de/malbuch

بدًءا من عمر عامين

Sinupret® 
®(سينوبريت )

شراب




