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Ambrosol TEVA 15mg/5ml 120ml
 

Cena: 10,74 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,015 g/5ml

Opakowanie 120 ml

Postać syrop

Producent TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O.
O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Ambroxolum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: lek

PRODUCENT: TEVA

ILOŚĆ: 120 ml

OPIS PODSTAWOWY:

Ambrosol Teva jest lek wykrztuśny na kaszel.

DZIAŁANIE: 

Lek działa pobudzająco, wspomaga wydzielanie śluzu oskrzelowego oraz zmniejsza jego lepkość. Przyspiesza transport wydzieliny w
drogach oddechowych, co ułatwia odkrztuszanie i łagodzi kaszel.

WSKAZANIA:

 

Ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych takie jak: ostre i przewlekłe zapalenie oskrzeli, astma oskrzelowa, mukowiscydoza.

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. 
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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.

SKŁAD:

5ml syropu zawiera substancję czynną 30mg ambroksolu chlorowodorku oraz substancje pomocnicze: sorbitol płynny 70% (E420),
glicerol (E422), kwas cytrynowy jednowodny (E330), glikol propylenowy (E1520), metylu parahydroksybenzoesan (E218), propylu
parahydroksybenzoesan (E216), aromat malinowy , woda oczyszczona.

OSTRZEŻENIA: 

Ze względu na zawartość parahydroksybenzoesanu metylu i propylu oraz glikolu propylenowego, lek może powodować reakcje
alergiczne (możliwe reakcje typu późnego). 5 ml syropu zawiera 2,25 g sorbitolu. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję
niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek Ambrosol Teva może mieć lekkie działanie
przeczyszczające.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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