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Ambrosol Teva 30mg/5ml syrop 120ml
 

Cena: 11,74 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Teva

Postać syrop

Substancja
czynna

ambroksol

Typ produktu produkt leczniczy

Wiek dorośli, dzieci, od 2 roku życia

Opis produktu
 

Jeśli męczy Cię uporczywy mokry kaszel, sięgnij po Ambrosol TEVA, który pomaga uwolnić się od uciążliwych objawów.

Co to jest lek Ambrosol Teva?

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.

W jakim celu się go stosuje?

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.

Kiedy nie stosować leku Ambrosol Teva?

jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na ambroksol, bromoheksynę lub którykolwiek z pozostałych składników
leku
stosowanie u dzieci poniżej 2 lat.
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dziedziczne, rzadko występujące stany nietolerancji substancji pomocniczych (patrz ulotka).

Jak stosować lek Ambrosol Teva?

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat

Pierwsze 2-3 dni leczenia: 5 ml syropu (1 łyżka miarowa) - 3 razy na dobę
Kontynuacja leczenia: 5 ml syropu (1 łyżka miarowa) - 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:

5 ml syropu (1 łyżka miarowa) zawiera jako substancję czynną 30 mg ambroksolu chlorowodorku
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.apte.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

