
ترکیب اجزای گیاهان دارویی به کار رفته در فرآورده گیاهی ایمفلونا® :

جینسینگ سفید
)Panax ginseng :نام علمی(

 اثرضدالتهابی، تعدیل عملکرد سیستم ایمنی، افزایش انرژی

زنجبیل
)Zingiber officinale Roscoe :نام علمی(

اثرضدالتهابــی و ضــد درد هــای عضالنــی و اســتخوانی، کاهــش تولیــد ترومبوکســان پالکت هــا و 
نیــز تقویــت فیبرینولیــز و همچنیــن خــواص آنتــی اکســیدانی

زوفا
)Hyssopus officinalis :نام علمی(

خلــط  آور و ضــد میکــروب و ضــد ویــروس و همچنیــن درمــان ناراحتی هــای تنفســی، ســرفه، 
التهابــات برونشــی، گرفتگــی بینــی

سرخارگل
 )Echinacea angustifolia  :نام علمی( 

جهــت افزایــش تقویــت سیســتم ایمنــی، پيشــگيری و درمــان عفونت های دســتگاه تنفســی فوقانی، 
خاصیــت ضــد ویــروس و آنتــی باکتریــال قوی

چای کوهی
)Stachys lavandulifolia :نام علمی(

جهت تقویت سیستم ایمنی، اثرات ضد اضطراب و ضد افسردگی

گندواش
)Artemisia annua :نام علمی(

ضد تب و بهبود سیستم تنفسی

خولنجان
 )Alpinia officinarum :نام علمی( 

خاصیت آنتی اکسیدان، مهار ویروس آنفوالنزا

بسفایج
)Polypodium Vulgare :نام علمی(

ــد ســرفه خشــک، برونشــیت و ســایر  خاصیــت خلــط آوری در درمــان بیماری هــای تنفســی مانن
عفونت هــای دســتگاه تنفســی،کاهش حــرارت دمــای بــدن
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Recommended Dosage: See enclosed leaflet

Zingiber officinale 
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Polypodium Vulgare

Panax ginseng 

Storage Conditions:
  Store below 30°C, away 
from direct sunlight.
  Keep out of the reach 
of children.
  Do not refrigerate.
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ه    ود     سر ت  رکی گیاهی است که  ایمفلونا  
یـت    رون اد    ای  ن و ن ا    ـا ــ   کاهــ ا ی ن ــ

ود اده می  ور اس سرماخوردگی و خ 
IMFLUNA is a herbal compound used to improve fever  
cough   shortness of breath   reduce inflammation
acute flu   bronchitis   cold and as an expectorant



موارد مصرف ایمفلونا®:
o جهت کنترل و درمان عوارض ناشی از عفونت ویروس COVID -19 ) کاهش تب و التهاب و ....(

o بهبود و درمان عفونت های دستگاه تنفسی 
o پیشگیری و درمان عفونت آنفوالنزای حاد 

o بهبود و درمان سرفه، برونشیت، تنگی نفس و سرماخوردگی
o افزایش تقویت سیستم ایمنی

کپســول گیاهــی ایمفلونــا )®IMFLUNA( ، حــاوی 8 عصــاره از گیاهــان دارویــی اســت کــه در درمــان بیماری هــای 
بـــاکتریایی ریــوی و نیـــز تقـــویت سیستـــم ایـمنـــی بـــدن مـــورد استـفـــاده قـــرار می گـــیرد. عفـــونی ویـــروسی و 

ایمفلونا® چیست؟

o فــرآورده ی گیاهــی ایمفلونــا® بــه دلیــل تلفیقــی از گیاهــان مختلــف شــناخته شــده دارای اندیکاســیون های متعــدد اســت و ایــن مزیــت 
ایمفلونــا®  را نســبت بــه ســایر فرآورده هــا ی گیاهــی نشــان می دهــد. عــالوه بــر ایــن ایمفلونــا® بــرای بهبــود بیمــاری کرونــا و عــوارض جانبــی 
آن شــامل تــب، ســرفه، تنگــی نفــس، درگیــری ریــه و آبریــزش بینــی، عفونت هــای ریــوی و ســایر التهابــات، مفیــد و موثــر واقــع شــده اســت.

 
o ایمفلونــا® بــه دلیــل اجــزای گیاهــی مختلــف و سرشــار از فنــول، ترکیبــات پلی فنــول و فالونوئیــد تــام خــود، منجــر بــه تقویت سیســتم 

ایمنــی بــدن و بهبــود ضعــف و رفــع بی حالــی  می شــود کــه ایــن ویژگــی ایمفلونــا® را نســبت بــه ســایر فرآورده هــا چشــمگیرتر می کنــد.
   

o اکثــر داروهــای شــیمیایی مــورد اســتفاده بــرای بیمــاران کرونایــی در طــی درمــان، داروهــای ضدالتهابــی بــوده اســت کــه در بعضــی 
از افــراد، مصــرف آن هــا منجــر بــه افزایــش فاکتورهــای آنزیم هــای کبــدی )ALT،ALP،AST( در بــدن می شــود. مصــرف فــرآورده  گیاهــی 
ایمفلونــا® بــر روی بیمــاران بســتری و افــرادی کــه از داروهــای ضدالتهابــی اســتفاده می کردنــد، نــه تنهــا منجــر بــه باالرفتــن آنزیم هــای 

کبــدی در ایــن افــراد نشــده اســت؛ بلکــه دو فاکتــور آنزیــم کبــدی AST و ALT را بــه ســطح نرمــال رســانده اســت.

چـرا ایمـفلـونا®؟

مطالعات بالینی

تأثیــر فــرآورده گیاهــی ایمفلونــا® کــه فرموالســیونی متشــکل از چنــد گیــاه دارویــی مــی باشــد؛ در بهبــود و پیشــگیری عــوارض ناشــی 
 از بیمــاری کرونــا )COVID -19( در مراجعــه کننــدگان بــه بیمارســتان بقیــه هللا )عــج( )تهــران، ایــران( و بیمارســتان واســعی )ســبزوار،

 خراســان رضــوی، ایــران( مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. کارآزمایــی هــای بالینــی فــوق بــر روی بیمــاران داوطلــب تأییــد شــده 
COVID -19 کــه در بخــش COVID بیمارســتان هــا بســتری و بــه طــور تصادفــی بــه 2 گــروه مداخلــه )دریافــت کننــده کپســول گیاهــی 
ایمفلونا®( و گروه کنترل )دریافت کننده دارونما( تقسیم شده بودند صورت گرفته است؛ به نحوی که بیماران هر گروه عالوه بر 
 دریافت داروهای اســتاندارد، دوعدد كپســول گیاهی ایمفلونا® در گروه مداخله و دو عدد کپســول حاوی دارونما در گروه کنترل، 

هر 8 ساعت بعد از غذا به مدت 1 هفته مصرف كردند.

عالئــم حیاتــی بیمــاران، آزمایشــات عملکــرد کبــد و کلیــه، ســی تــی اســکن قفســه ســینه، شــدت تنگــی نفــس، ســرفه و ســطح اکســیژن 
خــون در طــول مطالعــه مــورد بررســی قــرار گرفتــه و نتایــج نشــان داده اســت کــه در بیمــاران تحــت درمــان بــا ایمفلونــا® بهبــود قابــل 
توجهــی در ســرفه، تنگــی نفــس، کاهــش درجــه حــرارت بــدن و همچنیــن افزایــش ســطح اکســیژن خــون مشــاهده شــده اســت. 
درمقایســه ســی تــی اســکن ریــه )CT( ، بهبــود وکاهــش درگیــری ریــوی در بیمــاران تحــت درمــان بــا فــرآورده ایمفلونــا® رخ داده اســت و 

در قســمت داده هــای آزمایشــگاهی، کاهــش التهــاب ،شــاخص ســدیم )Na( وآنزیم هــای کبــدی )ALT, AST( مشــاهده گردیــد. 

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

منابع:

 موارد منع مصرف:
o در بیماری های خودایمنی از این فرآورده استفاده نشود.

o با توجـه به اینـکه این فـرآورده، سیـستم ایمنی بدن را تقویت می کند، در صـورتی که از داروهـای سرکوب کننده سیستم ایمنی 
مثل سیکلوسپورین یا کورتیکواستروئیدها استفاده می کنید، مصرف نگردد.

o در خانم های باردار و شیرده و کودکان به دلیل عدم اثبات ایمنی فرآورده مصرف نشود.
o در بیمــاران مبتــال بــه تنگــی نفــس شــديد، کاهــش ســطح هوشــياری، ديســترس تنفســی شــديد، فشــار خــون باالتــر از 180/100، نارســايی 

حــاد کليــه و کبــد مصــرف نشــود.

 شرایط نگهداری:
o در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری شود.

o دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
o در یخچال نگهداری نشود. 

 تداخالت دارویی: 
o بــا مصــرف ایــن فــرآورده بــه نــدرت احتمــال افزایــش فشــار خــون در بیمــاران مبتــال بــه فشــار خــون بــاال اتفــاق می افتــد. در طــول زمــان 

مصــرف ایــن فــرآورده تحــت نظــر پزشــک معالــج، در صــورت نیــاز، دوز داروهــای کاهش دهنــده فشــار خــون تنظیــم شــود. 
o با مصرف این فرآورده، احتمال تداخل با داروهای ضد انعقاد خون وجود دارد. در این بیماران در صورت 

نیاز، دوز داروی ضد انعقاد باید تحت نظر پزشک معالج تنظیم گردد.

 عوارض جانبی احتمالی:
o به ندرت خارش پوست مشاهده می شود.

 مقدار و مدت مصرف:
o برای تقویت سیستم ایمنی هر 12 ساعت 1 عدد به مدت 4 هفته درطول فصل شيوع عفونت های ريوی.

o در عفونــت ریــوی بــا عالمــت شــدید، هــر 8 ســاعت 2 عــدد بــه مــدت 1 هفتــه و ســپس هــر 12 ســاعت 1 عــدد 
بــه مــدت 4 روز.


