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Tussal expectorans x 10 tabl
 

Cena: 10,80 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 10 tabl

Postać Tabletki

Producent BIOFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ambroxolum

Opis produktu
 

Skład
Substancją czynną jest ambroksolu chlorowodorek. Jedna tabletka zawiera 30 mg ambroksolu chlorowodorku.
Inne składniki leku to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana, magnezu stearynian.

Wskazania i działanie
Ułatwia odkrztuszanie, przyspiesza oczyszczanie oskrzeli z zalegającej wydzieliny. Zmniejsza intensywność i częstotliwość odruchu
kaszlowego.
Tussal Expectorans stosuje się wspomagająco w ostrych i przewlekłych chorobach płuc i oskrzeli przebiegających z zaburzeniem
wydzielania śluzu oraz utrudnieniem jego transportu, np.:

ostre lub przewlekłe zapalenie oskrzeli lub płuc,
astma oskrzelowa,
rozedma płuc,
mukowiscydoza.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na ambroksolu chlorowodorek, lub którykolwiek z pozostałych składników leku Tussal Expectorans. Nie stosować u
dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Dawkowanie
Tabletki Tussal Expectorans przeznaczone są do stosowania doustnego. Lek należy przyjmować po posiłkach, popijając odpowiednią
ilością wody. Nie należy stosować leku bezpośrednio przed snem.
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:
Stosuje się jedną tabletkę Tussal Expectorans trzy razy na dobę przez pierwsze 2 do 3 dni (co odpowiada 30 mg chlorowodorku
ambroksolu trzy razy na dobę), następnie stosuje się jedną tabletkę Tussal Expectorans dwa razy na dobę (co odpowiada 30 mg
chlorowodorku ambroksolu dwa razy na dobę).
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat:
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Zaleca się stosowanie ˝ tabletki Tussal Expectorans 2 do 3 razy na dobę (co odpowiada 15 mg chlorowodorku ambroksolu 2 do 3 razy
na dobę).

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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