
مكونات النباتات الطبية المستخدمة في ایمفلونا® النباتي:

الجينسنغ األبيض
)Panax ginseng :االسم العلمي(

تأثير مضاد لاللتهابات، تنظیم وظائف المناعة، ويزيد الطاقة

الزنجبیل
)Zingiber officinale Roscoe :االسم العلمي(

إنتــاج  مــن  يقلــل  العظمــي،  والهيــكل  العضلیــة  األوجــاع  ومســکن  لاللتهابــات  مضــاد  تأثيــر 
لألكســدة  المضــادة  الخصائــص  إلــى  باإلضافــة  الفبريــن  تحلــل  أيًضــا  ويعــزز  الثرموبوكســان 

الزوفا 
)Hyssopus officinalis :االسم العلمي(

ــات  ــة فــي عــالج اضطراب ــات والفيروســات وفعال ــى التنخــم ومضــاد للميكروب منخــم مســاعد عل
الجهــاز التنفســي والســعال والتهــاب الشــعب الهوائيــة واحتقــان األنــف

القنفذية رفيعة األوراق
 )Echinacea angustifolia  :االسم العلمي(

ــات الجهــاز التنفســي العلــوي، خصائــص  ــادة تقويــة جهــاز المناعــة والوقايــة والعــالج مــن التهاب زي
ــا ــة مضــادة للفيروســات ومضــادة للبكتيري قوي

شاي الجبل 
)Stachys lavandulifolia :االسم العلمي(

تقوية جهاز المناعة، تأثيرات مضادة للقلق ومضادة لالكتئاب 

نبة الشیح حولي
)Artemisia annua :االسم العلمي(

مضاد الحرارة وتحسین جهاز التنفس

الخولنجان
 )Alpinia officinarum :االسم العلمي(

خصائص مضادات األكسدة، مضاد فيروس األنفلونزا 

البسفایج
)Polypodium Vulgare :االسم العلمي(

منخم مســاعد على التنخم وفعال في عالج أمراض الجهاز التنفســي مثل الســعال الجاف والتهاب 
الشعب الهوائية والتهابات الجهاز التنفسي األخرى، ویخفض من درجة حرارة الجسم.
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الجـرعة الموصی بهــا: یـرجی اإلنتباه الی الکتیـب٥٠

Zingiber officinale 
Roscoe 
Echinacea angustifolia 

Hyssopus officinalis

Stachys lavandulifolia

Artemisia annua
 
Alpinia officinarum

Polypodium Vulgare

Panax ginseng 

التخزین:
یجـب التخـزیـن فـي درجـة حـرارة أقـل مـن
٣٠ درجة مئوية ، بعيدًا عن الضوء و الرطوبة.
یجب التخزین بعيدًا عن متناول األطفال. 

عدم التخزین في البراد.
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IMFLUNA is a herbal compound used to improve fever  
cough   shortness of breath   reduce inflammation
acute flu   bronchitis   cold and as an expectorant
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مؤشرات تناول ایمفلونا®:
o للسيطرة على مضاعفات عدوى فيروس كوفيد 19 وعالجها )الحد من الحمى وااللتهابات، وما إلى ذلك(.

o تحسين وعالج التهابات الجهاز التنفسي 
o الوقاية والعالج من عدوى األنفلونزا الحادة 

o تحسين وعالج السعال والتهاب الشعب الهوائية وضيق التنفس ونزالت البرد
o زيادة جهاز المناعة 

تحتــوي كبســولة ایمفلونــا® )Imfluna( العشــبية علــى 8 مســتخلصات مــن النباتــات الطبيــة التــي تســتخدم فــي 
عــالج األمــراض المعديــة الفيروســية والبكتيريــة فــي الرئتيــن وكذلــك تقويــة جهــاز المناعــة.

ماهي ایمفلونا®؟

o المنتــج العشــبي ایمفلونــا® لــه مؤشــرات عالجیــة عديــدة بســبب تکوینــه مــن مزيــج النباتــات المختلفــة المعروفة وهــذا يوضح ميزة 
ایمفلونــا® مقارنــة بالمنتجــات العشــبية األخــرى. باإلضافــة إلــى ذلــك، فقــد ثبــت أن ایمفلونــا® تحســن مــن مضاعفــات الکرونــا وآثارهــا 

الجانبيــة، بمــا فــي ذلــك الحمــى والســعال وضيــق التنفــس والتهــاب الرئــة وســيالن األنــف والتهابــات الرئــة والتهابــات أخــرى. 
 

o تــؤدي ایمفلونــا® إلــى تقويــة جهــاز المناعــة وتحســين الضعــف والقضــاء علــى الخمــول بســبب مكوناتهــا النباتيــة المتنوعــة وغناهــا 
بالفينــول والبوليفينــول والفالفونويــد الكلــي هــذا يجعلهــا أكثــر تميــزًا مــن المنتجــات األخــرى.   

o معظــم األدويــة الكيميائيــة المســتخدمة لمرضــى الکرونــا أثنــاء العــالج هــي مــن األدویــة المضــادة لاللتهابــات، ويــؤدي اســتخدامها 
عنــد بعــض األشــخاص إلــى زيــادة مســتويات إنزيــم )AST،ALP، ALT(. ال ينبغــي أن يــؤدي اســتهالك ایمفلونــا® العشــبي للمرضــى 
الذيــن يعانــون مــن األمــراض واألشــخاص الذيــن يتناولــون األدويــة المضــادة لاللتهابــات فقــط إلــى زيــادة إنزيمــات الكبــد لــدى هــؤالء 

األشــخاص ؛ بــدال مــن ذلــك، هنــاك عامــالن أعــادا إنزيمــات الكبــد AST و ALT إلــى طبيعتهــا.

لماذا ایمـفلـونا®؟

الدراسات السريرية

تمــت دراســة تأثيــر ایمفلونــا® العشــبية وهــي عبــارة عــن تركيبــة تتكــون مــن عــدة نباتــات طبيــة في تحســين والوقاية مــن المضاعفات 
الناجمــة عــن مــرض الکرونــا - Covid-19 علــى المرضــى فــي مستشــفى بقیــــة هللا)عــج( ومستشــفى واســعى )ســبزوار، خراســان 
رضــوی، ایــران(. التجــارب الســريرية علــى المرضــى المتطوعيــن المصابیــن بمــرض Covid-19 الذیــن تــم تقســيمهم بشــكل عشــوائي 
إلــى مجموعتيــن مــن مجموعــة التدخــل )تلقــي كبســوالت ایمفلونــا® العشــبية( ومجموعــة التحكــم )تلقــي الــدواء الوهمــي(، بحیــث 
المرضــى فــي كل مجموعــة، باإلضافــة إلــى تلقــي األدويــة المعياريــة أخــذوا كبســولتين عشــبيتين مــن ایمفلونــا® في مجموعــة التدخل 

وكبســولتين تحتويــان علــى دواء وهمــي فــي مجموعــة التحکــم كل 8 ســاعات بعــد تنــاول وجبــة لمــدة أســبوع واحــد.

تــم تقييــم العالمــات الحيويــة للمرضــى، واختبــارات وظائــف الكبــد والكلــى، وفحــص الصــدر باألشــعة المقطعيــة، وضيــق التنفــس، 
والســعال، ومســتوى األكســجين فــي الــدم خــالل الدراســة. أظهــرت النتائــج أن المرضــى الذيــن يخضعــون للعــالج مــن األنفلونــزا 
أظهــروا تحســنًا ملحوظـًـا فــي الســعال وضيــق التنفــس وانخفــاض درجــة الحــرارة كمــا لوحــظ زيــادة فــي مســتويات األكســجين فــي 
الــدم. بالمقارنــة مــع التصويــر المقطعــي )CT( للرئتيــن، حــدث تحســن وتقليــل التــورط الرئــوي فــي المرضــى الذيــن يخضعــون لعــالج 
ایمفلونــا®، ولوحــظ انخفــاض فــي االلتهــاب، ومؤشــر الصوديــوم )Na( وإنزيمــات الكبــد )AST، ALT( فــي قســم البيانــات المختبريــة.

0 Textbook of Natural Medicine / edited by Joseph E. Pizzorno, Michael T. Murray. – 4th ed.
0  PHYSCANS' DESK REFERENCE (PDR), 69 ed, 2015. 

المصادر:

 مؤشرات عدم التناول:
o ال یستخدم هذا المنتج في أمراض المناعة الذاتية.

o نظرًا ألن هذا المنتج يقوي جهاز المناعة، فال تتناوله إذا كنت تتناول أدوية مثبطة للمناعة مثل السيكلوسبورين أو 
الكورتيكوستيرويدات.

o ال یستخدم المنتج في النساء الحوامل والمرضعات واألطفال بسبب عدم اثبات سالمة المنتج لهذه الفئة.
o ال تســتخدم فــي المرضــى الذيــن يعانــون مــن ضيــق شــديد فــي التنفــس، وانخفــاض مســتوى الوعــي، وضيــق تنفــس حــاد، وضغــط الــدم 

أعلــى مــن 180/100، والقصــور الكلــوي والكبــدي الحــاد.

 التخزین:
o یجـب التخــزیـن فـي درجـة حـرارة أقـل مـن 30 درجة مئوية ، بعيداً عن الضوء والرطوبة.

o یجب التخزین بعيداً عن متناول األطفال. 
o عدم التخزین في البراد.

 تفاعالت األدویة: 
o مــع اســتخدام هــذا المنتــج، نــادراً مــا تحــدث احتماليــة ارتفــاع ضغــط الــدم لــدى مرضــى ارتفــاع ضغــط الــدم. يجــب تعديــل جرعــة األدويــة 

الخافضــة للضغــط أثنــاء فتــرة تنــاول هذا المســتحضر تحت إشــراف الطبيــب المعالج.
o مع استخدام هذا المنتج، هناك احتمال للتداخل مع مضادات التخثر. عند هؤالء المرضى، إذا لزم األمر، 

يجب تعديل جرعة مضاد التخثر تحت إشراف الطبيب المعالج.

 الآثار الجانبية المحتملة:
o نادرا ما تظهر حكة في الجلد.

 الجرعة ومدة التناول:
o لتقوية جهاز المناعة 1 كل 12 ساعة لمدة 4 أسابيع خالل موسم تفشي التهابات الرئة.

o في العدوى الرئوية ذات األعراض الشديدة، مرتين كل 8 ساعات لمدة أسبوع ثم مرة واحدة كل
12 ساعة لمدة 4 أيام.

جـرعـة مـن النـفـس المــریـح
الطـبيــعة تسـاعـدك علی الـتـنــفس بـراحــة.


