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Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn. sukls125455/2010

Příbalová informace - VP
Informace pro použití, čtěte pozorně!

AMBROXOL AL KAPKY

Držitel rozhodnutí o registraci / Výrobce
ALIUD PHARMA GmbH, 
Gottlieb-Daimler-Strasse 19, 
D-89150 Laichingen, Německo

Složení:
Léčivá látka: ambroxoli hydrochloridum 7,5 mg v 1 ml.

Pomocné látky:
Kyselina benzoová, kyselina citronová, natrium-cyklamát, disiřičitan sodný, propylenglykol, 
krystalizující sorbitol 70%, čištěná voda, roztok hydroxidu sodného k nastavení pH na 4-6.

Indikační skupina:
Expektorans, mukolytikum.

Charakteristika:
Ambroxol zvyšuje tvorbu řídkého hlenu v dýchacích cestách, vede i ke zkapalnění hustého vazkého 
hlenu, usnadní odkašlávání a odstranění hlenu a usnadní tak dýchání.  Dobře se vstřebává, účinek se 
dostavuje rychle, vrcholí za 2 hodiny po užití a trvá 8-12 hodin.

Indikace :
Přípravek Ambroxol AL kapky se užívá při akutním zánětu sliznice dýchacích cest a při zánětech 
nosohltanu.  Po poradě s lékařem se přípravek užívá k léčení akutních a chronických onemocnění 
dýchacích cest s horobným
zahuštěním hlenu, např. chronického zánětu dýchacích cest (bronchitida), průduškového astmatu s 
poruchou vyměšování hlenu, chorobného rozšíření bronchů (bronchiektázie). Přípravek smí užívat 
dospělí, mladiství a děti nad dva roky.  Pouze na doporučení lékaře smí přípravek užívat děti do dvou 
let.

Kontraindikace:
Přípravek nesmí užívat pacienti přecitlivělí na ambroxol nebo na některou z pomocných látek.  
Těhotné ženy (obzvláště během prvních tří měsíců těhotenství) a kojící matky smí přípravek užívat jen 
ze zvlášť závažných důvodů a na výslovné doporučení lékaře.

Nežádoucí účinky:
Přípravek je obvykle dobře snášen. Ojediněle se mohou vyskytnout zažívací obtíže jako nechutenství,
nevolnost, zvracení nebo průjmy.  Nevymizí-li samy do 3 dnů, poraďte se s lékařem. Rovněž o 
výskytu případných dalších neobvyklých reakcí informujte lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 
Vzácně se mohou objevit projevy nesnášenlivosti na kůži nebo sliznici (vyrážka, svědění, kopřivka), 
otoky obličeje, dušnost, vzestup tělesné teploty se zimnicí nebo zažívací potíže.  Objeví-li se u Vás 
(nebo u dítěte) tyto příznaky, ihned přerušte užívání přípravku (podávání přípravku dítěti) a 
neprodleně vyhledejte lékaře.

Interakce:
Účinky přípravku Ambroxol AL kapky a účinky současně užívaných jiných léků se mohou navzájem 
ovlivňovat.  Jestliže Vám lékař bude předepisovat nebo doporučovat nějaký další lék, informujte ho, 
že již užíváte Ambroxol AL kapky.  O vhodnosti současného užívání ambroxolu a antibiotik 
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(amoxicilin, cefuroxim, erythromycin, doxycyklin) usnadňuje průnik antibiotika do plicní tkáně.
Současně s přípravkem Ambroxol AL kapky by neměly být užívány (podávány dítěti) léky tlumící 
kašel (např. přípravky s obsahem kodeinu).  Mohlo by dojít k hromadění uvolněného hlenu v 
dýchacích cestách.

Dávkování a způsob použití
Neurčí-li lékař jinak, dospělí užívají obvykle první 2-3 dny 3krát denně 4 ml (což odpovídá 60 
kapkám 3krát denně), později se dávka snižuje na 3krát denně 2 ml (odpovídá 30 kapkám 3krát denně) 
nebo 2krát denně 4 ml (odpovídá 60 kapkám 2krát denně). Obvyklé dávkování pro děti je následující: 
0-2 roky: denní dávka 2krát  1 ml (odpovídá 2krát 15 kapek); 2-5 let: denní dávka 3krát 1 ml 
(odpovídá 3krát 15 kapek); nad 5 let: 2-3krát 2 ml (odpovídá 2-3krát 30 kapek). Pokud se Ambroxol 
AL kapky užívá 3krát denně, je nejkratší odstup mezi jednotlivými dávkami 5 hodin, pokud se podává 
2krát denně, doporučuje se, aby odstup nebyl kratší než 8-10 hodin. Bez porady s lékařem by dospělí 
neměli přípravek užívat déle než 5 dní. Dětem nad dva roky smí být přípravek podáván bez porady s 
lékařem nejvýše po dobu 3 dnů.  Jestliže se do této doby příznaky onemocnění nezlepší nebo naopak 
zhorší, poraďte se o dalším užívání přípravku s lékařem. Doporučuje se ředit kapky čajem, vocnou 
šťávou, mlékem nebo vodou. Každé balení obsahuje odměrku k odměření předepsaných dávek v 
mililitrech.

Uchovávání:
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Varování:
Přípravek Ambroxol AL kapky nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. 
Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení:
50 ml, 100 ml.

Datum poslední revize:
9.7.2010




