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Tussal Expectorans x 10
 

Cena: 10,88 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,03 g

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 10 tabl. (blister)

Postać tabl.

Producent/
Dystrybutor

BIOFARM SP.Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Ambroxolum

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład Substancją czynną jest ambroksolu chlorowodorek. Jedna tabletka zawiera 30 mg ambroksolu chlorowodorku. Inne składniki leku
to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana, magnezu stearynian.  Działanie ułatwia odkrztuszanie,
przyspiesza oczyszczanie oskrzeli z zalegającej wydzieliny. Zmniejsza intensywność i częstotliwość odruchu kaszlowego, umożliwia
spokojny sen i wypoczynek, ma postać niewielkich, wygodnych w użyciu tabletek, opakowanie: kartonik zawierający 10 tabletek w
blistrze.  Wskazania Tussal Expectorans stosuje się wspomagająco w ostrych i przewlekłych chorobach płuc i oskrzeli przebiegających
z zaburzeniem wydzielania śluzu oraz utrudnieniem jego transportu, np.: - ostre lub przewlekłe zapalenie oskrzeli lub płuc, - astma
oskrzelowa, - rozedma płuc, - mukowiscydoza.  Dawkowanie Tabletki Tussal Expectorans przeznaczone są do stosowania doustnego.
Lek należy przyjmować po posiłkach, popijając odpowiednią ilością wody. Nie należy stosować leku bezpośrednio przed snem. Dorośli i
dzieci w wieku powyżej 12 lat: Stosuje się jedną tabletkę Tussal Expectorans trzy razy na dobę przez pierwsze 2 do 3 dni (co odpowiada
30 mg chlorowodorku ambroksolu trzy razy na dobę), następnie stosuje się jedną tabletkę Tussal Expectorans dwa razy na dobę (co
odpowiada 30 mg chlorowodorku ambroksolu dwa razy na dobę). Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: Zaleca się stosowanie ˝ tabletki Tussal
Expectorans 2 do 3 razy na dobę (co odpowiada 15 mg chlorowodorku ambroksolu 2 do 3 razy na dobę). Leku Tussal Expectorans nie
należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.  Przeciwwskazania uczulenie (nadwrażliwość) na ambroksolu chlorowodorek, lub
którykolwiek z pozostałych składników leku Tussal Expectorans u dzieci w wieku poniżej 6 lat.  Działania niepożądane Jak każdy lek,
Tussal Expectorans może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane występujące
często (występują u mniej niż 1 na 10, lecz u więcej niż 1 na 100 pacjentów): - biegunka. Działania niepożądane występujące niezbyt
często (występują u mniej niż 1 na 100, lecz u więcej niż 1 na 1000 pacjentów): - nudności, bóle brzucha, wymioty, - reakcje
nadwrażliwości (wysypka skórna, obrzęk gardła i twarzy, trudności w oddychaniu, świąd), gorączka. Działania niepożądane występujące
rzadko (występują u mniej niż 1 na 1000, lecz u więcej niż 1 na 10 000 pacjentów): - zgaga. Działania niepożądane występujące bardzo
rzadko (występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów): - ciężkie reakcje skórne, takie jak zespół Stevensa-Johnsona (choroba
charakteryzująca się występowaniem zmian pierwotnych w postaci nietrwałych pęcherzy, pojawiających się na błonach śluzowych,
głównie jamy ustnej i narządów płciowych, które następnie przechodzą w nadżerki. Zmianom skórnym zwykle towarzyszy gorączka i
bóle stawów) i zespół Lyella (objawia się rumieniem, złuszczającymi się pęcherzami i martwicą, prowadzącymi do spełzania dużych
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powierzchni naskórka), patrz także punkt „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Tussal Expectorans”. - ciężkie reakcje
alergiczne (anafilaktyczne), w tym wstrząs anafilaktyczny. Uwagi Lek Tussal Expectorans zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej
u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.  Informacja Przed
użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania,bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie
stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.  
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