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Ambroksol 30 mg/5 ml syrop 150 ml (takeda)
 

Cena: 10,40 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 150 ml

Postać Syropy

Producent NYCOMED PHARMA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ambroxolum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Ambroksol Takeda w postaci syropu o smaku bananowym to produkt działający wykrztuśnie. Znajduje zastosowanie w leczeniu
infekcji dróg oddechowych, którym towarzyszą trudności z odkrztuszaniem nagromadzonej wydzieliny. Produkt leczniczy może być
stosowany już u dzieci od 1. roku życia. Jego substancja czynna szybko się wchłania, a następnie jest wydalana głównie z moczem.

Na co pomaga Ambroksol? Wskazaniem do stosowania syropu są ostre i przewlekłe schorzenia dróg oddechowych. Produkt może być
pomocny przy stanach zapalnych nosa i gardła, zapaleniu oskrzeli, a także w przypadku mukowiscydozy. Lek Ambroksol stosować
można również przy astmie oskrzelowej, zapaleniu tchawicy i oskrzeli, a dodatkowo przy zapaleniu płuc i innych schorzeniach układu
oddechowego. Substancją czynną leku jest chlorowodorek ambroksolu, który posiada właściwości wykrztuśne oraz mukolityczne. 
Funkcją leku Ambroksol Takeda jest przyspieszanie pozbywania się wydzieliny z dróg oddechowych. Dodatkowo działanie syropu
Ambroksol polega na redukcji lepkości zalegającej w drogach oddechowych wydzieliny i pobudzaniu ruchu rzęskowego. W ten sposób 
lek Ambroksol ułatwia odkrztuszanie śluzu.

W opakowaniu znajduje się 150 ml syropu Ambroksol. W skład 5 ml syropu wchodzi 30 mg chlorowodorku ambroksolu oraz składniki
pomocnicze. Dawkowanie produktu zostało opisane w dołączonej do opakowania ulotce i należy go przestrzegać, chyba że lekarz wyda
inne zalecenia. Produkt przeznaczony jest do stosowania doustnego i nie powinien być podawany na noc. Jeśli po 4–5 dniach
stosowania syropu Ambroksol u pacjenta nie dojdzie do poprawy lub dolegliwości nasilą się, należy skontaktować się z lekarzem.

Rekomendowane dawkowanie leku Ambroksol zależne jest od charakteru schorzenia dróg oddechowych. Przy schorzeniach ostrych
należy podawać lek zgodnie z następującymi zaleceniami: jeśli lek ma być podawany dzieciom w wieku 1–2 lata, należy stosować 1,25
ml syropu (7,5 mg ambroksolu) z częstotliwością 2 razy na dobę; w przypadku dzieci w wieku 2–5 lat zalecane dawkowanie to 1,25 ml
syropu (7,5 mg ambroksolu) 3 razy na dobę; dzieciom w wieku 6–12 lat należy podawać 2,5 ml syropu (15 mg ambroksolu) 2–3 razy na
dobę; jeśli syrop stosowany będzie przez dzieci w wieku powyżej 12 lat i pacjentów dorosłych, należy przez pierwsze 2–3 dni terapii
podawać dawkę 5 ml syropu (30 mg ambroksolu) nie więcej niż 3 razy na dobę, a po tym czasie zmniejszyć dawkę do 5 ml syropu 2 razy
na dobę. Przy schorzeniach o przebiegu przewlekłym powyższe dawki powinny być zmniejszone o połowę.
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Lek Ambroksol Takeda może wywoływać u niektórych pacjentów działania niepożądane. Rzadko powoduje reakcje nadwrażliwości i
różnego typu reakcje uczuleniowe, a z częstością nieznaną rumień wielopostaciowy i reakcje anafilaktyczne. Istnieją także 
przeciwwskazania do stosowania leku Ambroksol Takeda – w tym nadwrażliwość na jego składniki, skurcz oskrzeli, a także wiek
poniżej 1. roku życia, I trymestr ciąży (kobiet w II i III trymestrze powinny przed zażyciem leku skonsultować się z lekarzem) i karmienie
piersią.

Skład
Substancją czynną leku jest ambroksolu chlorowodorek (Ambroxoli hydrochloridum).

5 ml syropu zawiera 30 mg ambroksolu chlorowodorku.

Substancje pomocnicze: sorbitol ciekły, niekrystalizujący, glicerol 85%, kwas benzoesowy, kwas propionowy, esencja bananowa, woda
oczyszczona.

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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