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Ambrosol Teva 30mg/5ml syrop 120 ml
 

Cena: 10,59 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 120 ml

Postać Syropy

Producent TEVA KUTNO

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ambroxolum

Opis produktu
 

Skład
Substancja czynna: 5 ml syropu zawiera 30 mg substancji czynnej - ambroksolu w postaci chlorowodorku. 120 ml syropu zawiera 720
mg chlorowodorku ambroksolu.

Wskazania i działanie

Ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych, przebiegające z utrudnieniem odkrztuszania lepkiej wydzieliny oskrzelowej, takie
jak: ostre i przewlekłe zapalenie oskrzeli; astma oskrzelowa; mukowiscydoza; rozedma płuc; rozstrzenie oskrzeli; stany zapalne
nosa, gardła i zatok
Pomocniczo w okresie przed- i pooperacyjnym podczas stosowania intensywnej terapii oddechowej.

Ambrosol syrop zawiera jako substancję czynną ambroksol, który jest metabolitem bromoheksyny, wykazującym działanie wykrztuśne i
mukolityczne. Zmniejsza lepkość śluzu, przyspiesza transport wydzieliny w drogach oddechowych i ułatwia jej usuwanie. W trakcie
leczenia często wyraźnie zmniejsza się kaszel i objętość odkrztuszanej plwociny.

Dawkowanie
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: Początkowo, przez 2 do 3 dni leczenia - 30 mg (5 ml, czyli 1 łyżeczka miarowa) 3 razy na dobę;
następnie dawkę należy zmniejszyć do 30 mg (5 ml) 2 razy na dobę. Dzieci w wieku do lat 12: Jeżeli lekarz nie zaleci specjalnego
dawkowania, syrop Ambrosol 30 mg/5 ml stosuje się u dzieci następująco: Dzieci od 1 do 2 lat 7,5 mg (1,25 ml, czyli 1/4 łyżeczki
miarowej) 2 razy na dobę. Dzieci od 2 do 6 lat 7,5 mg (1,25 ml, czyli 1/4 łyżeczki miarowej) 3 razy na dobę. Dzieci od 6 do 12 lat 15 mg
(2,5 ml, czyli 1/2 łyżeczki miarowej) 2 do 3 razy na dobę.

Przeciwwskazania
Nie należy stosować leku, jeżeli występuje: nadwrażliwość na ambroksol, bromoheksynę lub którykolwiek składnik preparatu.

Więcej informacji znajduje się w ulotce dostępnej w zakładce Załączniki.
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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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