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Ambroksol Hasco syrop 30mg/5ml, 150ml
 

Cena: 10,35 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,03 g/5ml

Opakowanie 1 but.a 150ml

Postać syrop

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Rejestracja LEK

Substancja
czynna

Ambroxolum

Opis produktu
 

Opis leku:

Bezbarwny syrop o brzoskwiniowym zapachu i słodkim smaku
5 ml syropu zawiera 30 mg ambroksolu chlorowodorku (Ambroxoli hydrochloridum)
5 ml syropu zawiera 1,75 g sorbitolu.

Wskazania do zastosowania:

Ostre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli przebiegające z zaburzeniami śluzu oraz utrudnieniem jego transportu.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na chlorowodorek ambroksolu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Dziedziczna, rzadko występująca nietolerancja laktozy.

Dawkowanie:

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 10 ml syropu 2 razy na dobę.
Dawka zalecana w ostrych stanach zapalnych dróg oddechowych oraz w początkowym okresie leczenia stanów przewlekłych, w
pierwszych 14 dniach leczenia.
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 5 ml syropu 2 do 3 razy na dobę.
Dzieci w wieku od 2 do 6 lat: 2,5 ml syropu 3 razy na dobę.
Dzieci w wieku od 1 do 2 lat: 2,5 ml syropu 2 razy na dobę.
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Powyższe dawkowanie zalecane jest w początkowym okresie leczenia.
Dawkowanie można zmniejszyć o połowę po 14 dniach leczenia.
Produkt leczniczy należy odmierzać za pomocą załączonej miarki.
Syrop Ambroksol Hasco można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłków.

Sposób podawania:

Podanie doustne

Producent:

Hasco-Lek

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie
stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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