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AMBROSOL TEVA 30 mg/5 ml syrop 120 ml
 

Cena: 10,90 PLN

Opis słownikowy

Producent PLIVA

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

WskazaniaAMBROSOL TEVA 30 mg/5 ml syrop 120 mlOstre 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.DziałanieAmbrosol PLIVA syrop zawiera jako substancję czynną ambroksol, który działa wykrztuśnie i
mukolitycznie (rozrzedza śluz). Zwiększa ilość śluzu w drogach oddechowych, zmniejsza jego lepkość, przyspiesza transport wydzieliny
w drogach oddechowych, co ułatwia odkrztuszanie i łagodzi kaszel.Sposób użyciaLek należy zażywać doustnie, po posiłku. Leku nie
należy podawać bezpośrednio przed snem.Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: Początkowo, przez 2 do 3 dni należy stosować 30 mg
ambroksolu chlorowodorku (10 ml syropu, czyli 2 łyżki miarowe) 3 razy na dobę; następnie dawkę należy zmniejszyć do 30 mg (10 ml
syropu, czyli 2 łyżki miarowe) 2 razy na dobę.Dzieci w wieku od 6 lat do 12 lat: 15 mg ambroksolu chlorowodorku (5 ml syropu, czyli 1
łyżka miarowa) 2 do 3 razy na dobę.Dzieci w wieku od 2 lat do 6 lat: 7,5 mg ambroksolu chlorowodorku (2,5 ml syropu, czyli 1/2 łyżki
miarowej) 3 razy na dobę.Dzieci w wieku od 1 do 2 lat: 7,5 mg ambroksolu chlorowodorku (2,5 ml syropu, czyli 1/2 łyżki miarowej) 2 razy
na dobę.Nie stosować u dzieci bez porozumienia z lekarzem. Jeżeli leczenie trwa dłużej niż 7 do 14 dni, dawkę należy zmniejszyć. Jeśli
objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.Lek nie zawiera cukru.WażneNie należy stosować leku Ambrosol
PLIVA, jeżeli występuje nadwrażliwość na ambroksol, bromoheksyn. lub ktor.kolwiek z substancji pomocniczych leku.Zachować
szczególną ostrożność stosując Ambrosol PLIVA:u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy z powodu niekorzystnego
wpływu ambroksolu na błonę śluzową żołądka.u pacjentów z osłabionym odruchem kaszlowym lub zaburzeniami oczyszczania
rzęskowego oskrzeli, ze względu na możliwość zalegania wydzieliny w drogach oddechowych.Skład(5 ml syropu =1 łyżka miarowa)
substancja czynna: 30 mg ambroksolu chlorowodorku.

Substancje pomocnicze:sorbitol płynny 70% (E420)glicerol (E422)kwas cytrynowy jednowodny (E330)glikol propylenowy (E1520)metylu
parahydroksybenzoesan (E218)propylu parahydroksybenzoesan (E216)aromat truskawkowywoda oczyszczona
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