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AMBROSAN 30 mg 20 tabl. TABL. 0,03 G 20 T
 

Cena: 11,32 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,03 g

Opakowanie 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)

Postać tabl.

Producent PRO.MED.CS PRAHA A.S.

Substancja
czynna

Ambroxolum

Opis produktu
 

Ambrosan® 30 mg, tabletki
(Ambroxoli hydrochloridum)

Co to jest lek Ambrosan® i w jakim celu się go stosuje:
  Ambroksol,substancja czynna leku Ambrosan®, zwiększa wydzielanie śluzu w drogach oddechowych.
  Pobudza również wytwarzanie surfaktantu płucnego (substancji ułatwiającej rozprężanie płuc) i czynność rzęsek nabłonka układu
oddechowego.
Powoduje to zwiększenie transportu śluzu, co ułatwia odkrztuszanie i łagodzi kaszel.

Lek stosowany jest u pacjentów z ostrymi i przewlekłymi chorobami płuc i oskrzeli przebiegającymi z zaburzeniami wydzielania i
utrudnionym transportem śluzu.

Jak stosować lek Ambrosan®:
  Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka:
Dorośli i dzieci w wieku od 12 lat: 1 tabletka trzy razy na dobę.
Działanie terapeutyczne może być zwiększone po podaniu 2 tabletek leku Ambrosan® dwa razy na dobę.
Stosowanie u dzieci i młodzieży:
Dzieci w wieku od 5 do 12 lat: pół tabletki dwa lub trzy razy na dobę.
Tabletki należy przyjmować po posiłku, popijając je dużą ilością wody. Płyny nasilają mukolityczne działanie ambroksolu.
Czas leczenia jest określony indywidualnie, w zależności od wskazań i rodzaju schorzenia.
Jeśli po upływie 4 do 5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Lek Ambrosan® zawiera laktozę.
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed
przyjęciem leku.
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Skład:
Substancją czynną leku jest ambroksol. Jedna tabletka zawiera 30 mg ambroksolu chlorowodorku (Ambroxoli hydrochloridum).
Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, magnezu stearynian, kopowidon, celuloza mikrokrystaliczna.

Jak wygląda lek Ambrosan® i co zawiera opakowanie:
Blistry PVC/Al zawierające 10 tabletek, w tekturowym pudełku.

20 tabletek (2 blistry po 10 tabletek) w tekturowym pudełku.
30 tabletek (3 blistry po 10 tabletek) w tekturowym pudełku.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

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

