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AMBROSOL 30MG/5ML 120ML
 

cena: 15,60 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,03 g/5ml

Kategoria Lek

Opakowanie 120 ml (butelka)

Postać syrop

Producent Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Lek o działaniu wykrztuśnym i mukolitycznym.Upłynnia wydzielinę oskrzelową zmniejszając jej lepkość,ułatwia odkrztuszanie i
oddychanie.Substancją czynną jest chlorowodorek ambroksolu.

Sposób użycia:
  Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: Początkowo, przez 2 do 3 dni należy stosować 5 ml syropu (1 łyżka miarowa) 3 razy na dobę;
następnie dawkę należy zmniejszyć do 5 ml syropu 2 razy na dobę.
  Dzieci w wieku od 6 lat do 12 lat: 2,5 ml syropu (1/2 łyżki miarowej) 2 do 3 razy na dobę.
  Dzieci w wieku od 2 lat do 6 lat: 1,25 ml syropu (1/4 łyżki miarowej) 3 razy na dobę.

Skład:
Substancją czynną leku jest ambroksolu chlorowodorek (Ambroxoli hydrochloridum).
5 ml syropu (1 łyżka miarowa) zawiera 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 malinowy, woda oczyszczona.

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

Działania niepożądane:
Mogą pojawić się zmiany skórne, wysypki lub obrzęk w obrębie twarzy, może wystąpić suchość w jamie ustnej, niestrawność, nudności,
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wymioty,biegunka lub zaparcia, bóle w nadbrzuszu.

Ważne informacje:
Substancja czynna leku Ambroksol przenika do przez barierę łożyskową oraz do mleka matki karmiącej. Nie zaleca się stosowania leku
w okresie ciąży i karmienia piersią.
Nie należy stosować u dzieci poniżej 2 lat.

Podmiot odpowiedzialny:
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o. o.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
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