
 
P.U.H. MAJ J. MAJ

Opatowska 10, STASZOW PL
+48 153 070 153

  

Ambrosol TEVA syrop 15mg/5ml 120 ml
 

Cena: 16,47 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,015 g/5ml

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 120 ml

Postać syrop

Producent/
Dystrybutor

TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O.
O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Ambroxolum

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład Substancją czynną leku jest ambroksolu chlorowodorek. 5 ml syropu (1 łyżka miarowa) zawiera 15 mg ambroksolu
chlorowodorku. - Inne składniki leku to: sorbitol płynny 70% (E420), glicerol (E422), kwas cytrynowy jednowodny (E330), glikol
propylenowy (E1520), metylu parahydroksybenzoesan (E218),propylu parahydroksybenzoesan (E216), aromat truskawkowy, woda
oczyszczona. Działanie Ambrosol Teva 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. Wskazania Wskazaniem do stosowania leku Ambrosol Teva są ostre 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.  Środki ostrożności Kiedy
zachować szczególną ostrożność stosując lek Ambrosol Teva? - 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. Upłynnienie dużej ilości
wydzieliny u pacjentów unieruchomionych i w ciężkim stanie oraz u małych dzieci musi być związane z jej odsysaniem. U takich
pacjentów nie należy podawać leków hamujących odruch kaszlu, ponieważ może dojść do nagromadzenia się wydzieliny w drogach
oddechowych. Wydzielinę oskrzelową należy dokładnie odkrztuszać. U pacjentów z astmą oskrzelową ambroksol może początkowo
nasilać kaszel. Bardzo rzadko opisywano występowanie ciężkich reakcji skórnych, takich jak zespół Stevensa- Johnsona i zespół Lyella
w trakcie stosowania ambroksolu. Z tego powodu w przypadku wystąpienia nowych zmian na skórze lub błonach śluzowych, należy
niezwłocznie zgłosić się do lekarza i przerwać stosowanie ambroksolu. 
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