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Ambrosol Teva 30mg/5ml syrop 200 ml
 

Cena: 16,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 200 ml

Postać Syropy

Producent PLIVA KRAKÓW

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ambroxolum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Ambrosol Teva w postaci syropu z ambroksolem jest produktem o działaniu wykrztuśnym oraz mukolitycznym, który może być
stosowany przez pacjentów, dorosłych, młodzież i dzieci od 1. roku życia, przy czym jego użycie u dzieci należy omówić wcześniej z
lekarzem. Lek ułatwia odkrztuszanie wydzieliny z dróg oddechowych, w konsekwencji z czasem redukując kaszel oraz objętość
plwociny. W składzie leku nie ma dodatku cukru.

Na co jest Ambrosol Teva? Wskazaniem do stosowania leku są choroby dróg oddechowych (ostre oraz przewlekłe), którym towarzyszą
problemy z odkrztuszaniem lepkiej wydzieliny oskrzelowej. Lek może być pomocny w przypadku zapalenia oskrzeli (ostrego i
przewlekłego), poza tym można go zastosować przy stanach zapalnych nosa, gardła i zatok. Znajduje też zastosowanie przy
mukowiscydozie i astmie oskrzelowej, a oprócz tego przy rozstrzeniu oskrzeli oraz rozedmie płuc. Lek Ambrosol Teva stosowany jest też
pomocniczo w okresach przed- oraz pooperacyjnych w związku z wykorzystaniem intensywnej terapii tlenowej. Składnik czynny leku,
ambroksol, to metabolit bromoheksyny, który ma właściwości mukolityczne i działanie wykrztuśne. Funkcją Ambrosol Teva jest
zmniejszanie lepkości śluzu zalegającego w drogach oddechowych. Dodatkowo działanie Ambrosol Teva polega na przyspieszaniu
transportu wydzieliny przez drogi oddechowe, co sprzyja pozbywaniu się jej z organizmu.

W opakowaniu znajduje się 200 ml syropu Ambrosol Teva. W skład 5 ml produktu wchodzi 30 mg ambroksolu (w postaci
chlorowodorku) oraz składniki pomocnicze. Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza bądź wskazaniami zawartymi w
dołączonej do niego ulotce. Dawkowanie Ambrosol Teva zależne jest od wieku pacjenta. Dzieciom w wieku 1-2 lata zaleca się
podawanie 1,25 ml syropu Ambrosol Teva 2 razy na dobę. Dzieci w wieku 2-6 lat powinny przyjmować 1,25 ml syropu 3 razy na dobę.
Dzieci w wieku 6-12 lat powinny natomiast przyjmować 2,5 ml syropu Ambrosol Teva w częstotliwości 2-3 razy na dobę. Młodzież od 12.
roku życia i dorośli mogą przyjmować w pierwszych 2-3 dniach terapii 5 ml syropu 3 razy na dobę, a po tym czasie 5 ml syropu 2 razy na
dobę. Syrop najlepiej przyjmować po posiłku.

Ambrosol Teva może powodować pewne działania niepożądane, jednak nie występują one u każdego. Lek często powoduje biegunkę, a
niezbyt często przyczynia się do nudności, wymiotów i dolegliwości bólowych nadbrzusza. Może też powodować niestrawność, poza
tym gorączkę i reakcje nadwrażliwości różnego typu. Rzadkie skutki uboczne leku Ambrosol Teva to zgaga, a bardzo rzadko produkt
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powoduje ciężkie reakcje skórne, ciężkie reakcje alergiczne, zespół Lyella i zespół Stevensa-Johnsona. Zaobserwowanie jakichkolwiek
działań niepożądanych leku Ambrosol Teva stanowi wskazanie do konsultacji z lekarzem.

Syrop Ambrosol Teva ma przeciwwskazania. Nie należy go podawać pacjentom uczulonym na ambroksol, bromoheksynę bądź
składniki pomocnicze leku. Nie powinien też być podawany dzieciom w wieku poniżej 1. roku życia. Produkt nie powinien być łączony z
lekami przeciwkaszlowymi.

Opis
Ambroxoli hydrochloridum
30 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 30 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: 5 ml syropu (1 łyżka miarowa) / Częstotliwość
stosowania 3 razy na dobę
Wiek Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat / Dawka Kontynuacja leczenia: 5 ml syropu (1 łyżka miarowa) / Częstotliwość stosowania 2
razy na dobę
Wiek Dzieci w wieku od 6 lat do 12 lat / Dawka 2,5 ml syropu (½ łyżki miarowej) / Częstotliwość stosowania 2 do 3 razy na dobę
Wiek Dzieci w wieku od 2 lat do 6 lat / Dawka 1,25 ml syropu (¼ 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
200

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
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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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