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Ambrosol Teva 15mg/5ml syrop 120 ml
 

Cena: 9,94 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 120 ml

Postać Syropy

Producent TEVA KUTNO

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ambroxolum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Ambrosol Teva 15mg/5ml w postaci syropu jest produktem wykrztuśnym, który może być stosowany przez dzieci od 1. roku życia,
a także młodzież i pacjentów dorosłych. Produkt jest zazwyczaj dobrze tolerowany przez organizm, dlatego w razie konieczności może
być stosowany długotrwale.

Na co jest Ambrosol Teva 15mg/5ml? Wskazaniem do stosowania leku są choroby dróg oddechowych (ostre i przewlekłe), którym
towarzyszy nieprawidłowa sekrecja wydzieliny oskrzelowej. Lek może być zażywany np. w przypadku stanów zapalnych nosogardzieli, a
także przy mukowiscydozie. Znajduje zastosowanie przy przewlekłym zapaleniu oskrzeli, a oprócz tego można korzystać z niego w
przypadku astmy bądź obturacyjnym zapaleniu oskrzeli. Lek Ambrosol Teva wykazuje działanie mukolityczne. Funkcją Ambrosol Teva
jest zatem rozrzedzanie zalegającego w drogach oddechowych śluzu, a także ułatwianie pozbywania się z organizmu gęstej wydzieliny. 
Lek Ambrosol Teva dodatkowo ułatwia odkrztuszanie plwociny, a oprócz tego korzystnie wpływa na oddychanie i przyczynia się do
normalizacji śluzu. W efekcie swojego działania zmniejsza kaszel oraz objętość odkrztuszanej wydzieliny.

W opakowaniu znajduje się 120 ml syropu Ambrosol Teva 15mg/5ml. W skład 5 ml syropu wchodzi 15 mg ambroksolu (w postaci
chlorowodorku) oraz składniki pomocnicze. Przed zastosowaniem leku u pacjenta należy zapoznać się z dołączoną do opakowania
ulotką. Jeśli lekarz nie wskaże inaczej, należy przestrzegać zawartych w niej zaleceń. Rekomendowane dawkowanie Ambrosol Teva u
dzieci w wieku 1–2 lat to 1,25 ml syropu (1/4 łyżeczki miarowej) podawane 2 razy na dobę. Dzieciom w wieku 2–6 lat można podawać
1,25 ml syropu (1/4 łyżeczki miarowej) w częstotliwości 3 razy na dobę. Dzieci w wieku 6–12 lat mogą natomiast przyjmować 2,5 ml
syropu (1/2 łyżeczki miarowej) w częstotliwości 2–3 razy na dobę. Jeśli syrop Ambrosol Teva miałby być stosowany przez pacjentów
dorosłych i młodzież w wieku powyżej 12 lat, zaleca się stosowanie 5 ml (1 łyżeczka miarowa) syropu przez pierwsze 2–3 dni leczenia w
częstotliwości 3 razy na dobę, a następnie w częstotliwości 2 razy na dobę.

W czasie stosowaniu leku Ambrosol Teva u niektórych pacjentów mogą wystąpić działania niepożądane, chociaż nie u każdego muszą
się pojawić. Lek często powoduje zaburzenia smaku, nudności, a także osłabienie czucia. Pozostałe skutki uboczne opisano w ulotce.

Lek Ambrosol Teva 15mg/5ml ma też pewne przeciwwskazania do stosowania, więc nie powinien być zażywany przez każdego
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pacjenta. Syropu nie powinno się podawać pacjentom z nadwrażliwością na ambroksol lub bromoheksynę, a także uczulonym na
jakikolwiek ze składników pomocniczych leku. Przeciwwskazaniem jest też choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy. Poza tym lek nie
powinien być stosowany przy nadkwaśności. Leku Ambrosol Teva nie należy łączyć z medykamentami przeciwkaszlowymi. Należy
także podchodzić ostrożnie do jego stosowania przez pacjentki w ciąży i karmiące piersią.

Opis
Ambroxoli hydrochloridum
15 mg/5 ml
syrop

Lek wykrztuśny:
Zapalenie oskrzeli
Ułatwia odkrztuszanie
Łagodzi kaszel

OTC - Lek wydawany bez recepty

Składniki
5 ml syropu (1 łyżka miarowa) zawiera 15 mg ambroksolu chlorowodorku oraz substancje pomocnicze: sorbitol płynny 70 % (E420),
glicerol (E422), glikol propylenowy (E1520), metylu parahydroksybenzoesan (E218), propylu parahydroksybenzoesan (E216) i inne

Stosowanie
Podanie doustne

Wiek Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat / Dawka Początkowo przez 2 do 3 dni: 10 ml syropu (2 łyżki miarowe) / Częstotliwość
stosowania 3 razy na dobę
Wiek Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat / Dawka Kontynuacja leczenia: 10 ml syropu (2 łyżki miarowe) / Częstotliwość stosowania 2
razy na dobę
Wiek Dzieci w wieku od 6 lat do 12 lat / Dawka 5 ml syropu (1 łyżka miarowa) / Częstotliwość stosowania 2 do 3 razy na dobę
Wiek Dzieci w wieku od 2 lat do 6 lat / Dawka 2,5 ml syropu (½ łyżki miarowej) / Częstotliwość stosowania 3 razy na dobę

Szczegółowe informacje, patrz ulotka dla pacjenta.

Pacjent nie powinien stosować produktu leczniczego dłużej niż 4 do 5 dni bez konsultacji z lekarzem.

Nie należy zażywać leku bezpośrednio przed snem.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania: 28 dni.

Przeciwwskazania
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o. o.

Zawartość opakowania
120

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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