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Ambrosol syrop 0,03g/5ml 120ml
 

cena: 11,18 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Dawka 0,03 g/5ml

Opakowanie 120 ml

Postać syrop

Producent TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O.
O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Ambroxolum

Opis produktu
 

Wskazania:
Ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych połączone z nieprawidłową sekrecją wydzieliny oskrzelowej, jak np. mukowicydoza,
przewlekłe zapalenie oskrzeli, obturacyjne zapalenie oskrzeli, dychawica oskrzelowa (astma), stany zapalne nosogardzieli. W okresie
przed i pooperacyjnym przy stosowaniu intensywnej rehabilitacji oddechowej.

Skład:
Substancją czynną jest chlorowodorek ambroksolu (Ambroxoli hydrochloridum).

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.

5 ml syropu zawiera: substancja czynna: 30 mg ambroksolu chlorowodorku

Lek nie zawiera sacharozy.

Działanie:
Preparat posiada właściwości mukolityczne. Powoduje rozrzedzenie śluzu, ułatwia usuwanie gęstej wydzieliny z dróg oddechowych.
Dzięki swym właściwościom ułatwia odkrztuszanie plwociny, znacznie poprawia oddychanie i w przebiegu leczenia prowadzi do
normalizacji śluzu. Często zmniejsza się wyraźnie kaszel i objętość odkrztuszanej plwociny. Ze względu na dobrą tolerancję może być
stosowany długotrwale.

Dawkowanie:

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: doustnie, przez pierwsze 2 do 3 dni należy stosować 5 ml syropu, czyli 1 łyżka miarowa
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(30 mg) 3 razy na dobę; następnie dawkę należy zmniejszyć do 30 mg (5 ml syropu, czyli 1 łyżka miarowa) 2 razy na dobę.
Dzieci w wieku od 6 lat do 12 lat: doustnie, 2,5 ml syropu, czyli 1/2 łyżki miarowej (15 mg) 2 do 3 razy na dobę.
Dzieci w wieku od 2 lat do 6 lat: doustnie, 1,25 ml syropu, czyli 1/4 łyżki miarowej (7,5 mg) 3 razy na dobę.

Leku nie należy stosować na noc.
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