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Ambrosol TEVA 0,03 g/5ml x 120 ml
 

Cena: 12,26 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,03 g/5ml

Opakowanie 120 ml

Postać syrop

Producent PLIVA KRAKÓW Z.F. S.A.

Substancja
czynna

Ambroxoli hydrochloridum

Opis produktu
 

Ostre i przewlekłe schorzenia dróg oddechowych z gęstą, nadmiernie lepką wydzieliną, przewlekłe zapalenie oskrzeli, mukowiscydoza,
niedodma w wyniku zamknięcia oskrzeli przez śluz, powikłania płucne po operacjach i w przebiegu anestez

Skład: 
5 ml syropu zawiera 15 mg lub 30 mg ambroksolu.

Działanie: 
Lek posiada własności sekretolityczne i mukolityczne, powoduje rozrzedzenie śluzu, ułatwia odkrztuszanie plwociny, wtórnie może
prowadzić do zmniejszenia nasilenia kaszlu.

Wskazania: 
Ostre i przewlekłe schorzenia dróg oddechowych z gęstą, nadmiernie lepką wydzieliną, przewlekłe zapalenie oskrzeli, mukowiscydoza,
niedodma w wyniku zamknięcia oskrzeli przez śluz, powikłania płucne po operacjach i w przebiegu anestezji, po zabiegach
diagnostycznych na drzewie oskrzelowym, schorzenia nosogardzieli.

Przeciwwskazania: 
Nadwrażliwość na lek. Czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy. Nie należy stosować preparatu w I trymestrze ciąży.

Dawkowanie: 
Doustnie. Dawkę dobową należy podawać w 2 dawkach. W leczeniu przewlekłym zalecana dobowa dawka dla dzieci wynosi 1,2-1,6
mg/kg m.c. Dzieci: 1-2 lata - 15 mg/dobę; 3-4 lata - 15-30 mg/dobę; 5-6 lat - 30 mg/dobę; 7-12 lat - 30-45 mg/dobę. Dzieci powyżej 12 lat
i dorośli 60-120 mg na dobę. Przy leczeniu trwającym dłużej niż 7-14 dni dawkę zmniejsza się do połowy.

Uwagi: 
Preparatu nie należy stosować z lekami przeciwkaszlowymi. Syrop należy przyjmować w czasie posiłku rannego i południowego, nie
stosować wieczorem. Dokładnie odkrztuszać lub odsysać wydzielinę oskrzelową. Preparat może być używany przez diabetyków.
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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.
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