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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM 

AMBROKSOL 30 mg tabletes  
Ambroxoli hydrochloridum 

Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. 
− Šīs zāles ir pieejamas bez receptes. Tomēr Jums tās jālieto rūpīgi, lai no zāļu lietošanas iegūtu 
vislabākos rezultātus. 
− Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. 
− Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet ārstam vai farmaceitam. 
− Ja Jūsu veselības stāvoklis pasliktinās vai neuzlabojas pēc 4-5 dienām, Jums nepieciešams 
konsultēties ar ārstu. 
- Ja Jūs novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no 
minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu, izstāstiet to savam ārstam vai 
farmaceitam. 

Šajā instrukcijā varat uzzināt: 
1. Kas ir Ambroksol un kādam nolūkam to lieto 
2. Pirms Ambroksol lietošanas 
3. Kā lietot Ambroksol 
4. Iespējamās blakusparādības 
5 Kā uzglabāt Ambroksol  
6. Sīkāka informācija 

1. KAS IR AMBROKSOL UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO 

Zāļu Ambroksol 30 mg tabletes aktīvā viela ambroksola hidrohlorīds (tālāk tekstā ambroksols) ir 
mukolītisks (krēpas šķidrinošs) līdzeklis, kuru lieto elpceļu slimību ārstēšanai. 
Ambroksolu lieto bronhu un plaušu slimību (piemēram, bronhiālā astma, bronhīts, bronhektāze) 
gadījumos, kad veidojas biezas, stingras krēpas un atklepošanas veicināšanai nepieciešama krēpu 
šķidrināšana. 

2. PIRMS AMBROKSOL LIETOŠANAS 

Nelietojiet Ambroksol šādos gadījumos 
− ja Jums ir alerģija pret ambroksola hidrohlorīdu vai kādu citu zāļu sastāvdaļu 
− ja Jums ir kuņģa un/vai divpadsmitpirkstu zarnas čūla  
Nav ieteicams lietot grūtniecības un zīdīšanas periodā.  

Īpaša piesardzība, lietojot Ambroksol, nepieciešama šādos gadījumos 
Pirms zāļu lietošanas konsultējaties ar savu ārstu 
− ja Jums ir reti sastopama elpceļu slimība ar pastiprinātu krēpu veidošanos (piemēram, 
ļaundabīgais ciliārais sindroms). Šajā gadījumā krēpas nevar izvadīt no plaušām, tāpēc 
Ambroksol drīkst lietot tikai ārsta uzraudzībā. 

− ja Jums ir pavājināta nieru un/vai aknu darbība. Šādā gadījumā jālieto mazāka deva vai 
jāpagarina intervāls starp zāļu lietošanas reizēm. Smagu nieru darbības traucējumu gadījumā 
iespējama ambroksola sabrukšanas produktu uzkrāšanās. 

− ja Jums ir bijusi kuņģa čūla. Krēpas šķidrinošie līdzekļi var vājināt kuņģa gļotādas barjeru. 

− ja Jums rodas pārmaiņas ādā un/vai gļotādā, Ambroksol lietošana jāpārtrauc un nekavējoties 
jākonsultējas ar ārstu. Ir ļoti reti ziņojumi par smagu ādas reakciju (piemēram, Stīvensa-
Džonsona sindroms un Laiela sindroms) rašanos ambroksola lietošanas laikā.  
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Stīvensa-Džonsona sindroma gadījumā ir stipri paaugstināta ķermeņa temperatūra un izsitumi ar 
čūlām uz ādas un gļotādām. Dzīvību apdraudošo Laiela sindromu sauc arī par applaucētās ādas 
sindromu, kura simptomi ir stipra ādas čūlošanās, kas līdzinās apdegumam. 

Bērniem, jaunākiem par 6 gadiem, Ambroksol 30 mg tabletes nav piemērotas lielās aktīvās vielas 
devas vienā tabletē dēļ. 

Citu zāļu lietošana 
Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, 
ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes. 

Nav ieteicama Ambroksol un pretklepus līdzekļu (piemēram, kodeīnu saturošo) vienlaikus 
lietošana. Pretklepus līdzekļi nomāc klepus refleksu, kā rezultātā var veidoties pārmērīga krēpu 
uzkrāšanās un bīstams elpceļu nosprostojums.  

Klīniski nozīmīga nevēlama mijiedarbība ar citām zālēm līdz šim nav novērota. 

Zāles var lietot vienlaikus ar antibiotiskiem līdzekļiem, piemēram, amoksicilīnu, cefuroksīnu, 
eritromicīnu un doksiciklīnu, pastiprinās antibiotiku nokļūšana plaušu audos un to efektivitāte.  

Grūtniecība un zīdīšanas periods 
Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu. 

Grūtniecības periodā zāles drīkst lietot tikai tad, ja to ieteicis Jūsu ārsts! Lietošana pieļaujama 
tikai gadījumā, ja gaidāmais ieguvums pārsniedz iespējamo risku.  

Zīdīšanas periodā nedrīkst lietot.  

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana 
Ambroksol neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. 

Svarīga informācija par kādu no Ambroksol sastāvdaļām 
Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar 
ārstu. 

3. KĀ LIETOT AMBROKSOL 

Tablete jānorij vesela pēc ēšanas, uzdzerot glāzi silta šķidruma. Šķidrums veicina ambroksola 
darbību. Nelietojiet zāles pirms naktsmiera. 

Pieaugušiem un bērniem pēc 12 g. v. deva ir 30 mg trīs reizes dienā 2-3 dienas, turpmāk – 30 mg 
divas reizes dienā. Nepieciešamības gadījumā pieaugušajiem devu var palielināt līdz 60 mg         
2 reizes dienā. Maksimālā dienas deva – 180 mg.  

Bērniem no 6 līdz 12 g. v. deva ir 15 mg ( pustablete )2-3 reizes dienā.  

Bērniem, jaunākiem par 6 gadiem, Ambroksol 30 mg tabletes nav piemērotas lielās aktīvās vielas 
devas vienā tabletē dēļ. 

Nieru un/vai aknu slimību gadījumā Ambroksol 30 mg tabletes drīkst lietot tikai ārsta uzraudzībā. 
Šajos gadījumos mazina devu vai pagarina intervālu starp zāļu lietošanas reizēm. 

Lietošanas ilgums ir individuāls un var ilgt no 4 līdz 14 dienām. 

Ja Jūsu veselības stāvoklis pasliktinās vai neuzlabojas pēc 4 - 5 dienām, Jums nekavējoties 
jākonsultējas ar ārstu! 

Ja Jums liekas, ka zāļu iedarbība ir par stipru vai par vāju, konsultējieties ar ārstu. 

Ja esat lietojis Ambroksol vairāk nekā noteikts 
Zāles ir maztoksiskas, tomēr, ja ir aizdomas par nejaušu vai ļaunprātīgu to pārdozēšanu, 
nekavējoties jāizsauc ārsts. Smagas saindēšanās izpausmes nav novērotas. Simptomi: īslaicīgs 
nemiers, caureja, pārmērīga siekalu sekrēcija, kairinājuma sajūta kaklā, vemšana un 
asinsspiediena pazemināšanās.  
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Ja esat aizmirsis lietot Ambroksol 
Nākamajā zāļu lietošanas reizē lietojiet parasto devu. Nekad nelietojiet dubultu devu, lai 
aizvietotu aizmirsto devu. 

Ja Jūs pārtraucat lietot Ambroksol 
Ja nav nepieciešams turpināt ārstēšanu, varat droši pārtraukt zāļu lietošanu. 

4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
Tāpat kā citas zāles, Ambroksol var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. 
Blakusparādības iespējamas, ja zāles lieto lielā devā un ilgstoši. 
Blakusparādību biežuma iedalījums 
Ļoti bieži: 1 vai vairāk nekā 1 no 10 pacientiem 
Bieži: mazāk nekā 1 no 10, bet vairāk nekā 1 no 100 pacientiem 
Retāk: mazāk nekā 1 no 100, bet vairāk nekā 1 no 1000 pacientiem 
Reti: mazāk nekā 1 no 1000, bet vairāk nekā 1 no 10000 pacientiem 
Ļoti reti: mazāk nekā 1 no 10000 pacientiem, ieskaitot atsevišķus ziņojumus. 
Nervu sistēmas traucējumi: reti – galvassāpes.  
Respiratorās, krūšu kurvja un videnes slimības: reti – sausums elpceļos, pastiprināta deguna 
gļotādas sekrēcija. 
Kuņģa-zarnu trakta darbības traucējumi: reti – sausums mutē, slikta dūša, vemšana, caureja, 
sāpes epigastrijā, aizcietējums.  
Ādas un zemādas audu bojājumi: ļoti reti – smagas ādas reakcijas, piemēram, Stīvensa-Džonsona 
sindroms un epidermas nekrolīze (skatīt sadaļu Īpaša piesardzība).  
Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā: reti – paaugstinātas jutības reakcijas (ādas 
izsitumi, sejas tūska, elpas trūkums, drudzis), nespēks. Paaugstinātas jutības gadījumā zāļu 
lietošana nekavējoties jāpārtrauc un jākonsultējas ar ārstu. 
Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām 
blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu izstāstiet to savam ārstam. 

5. KĀ UZGLABĀT AMBROKSOL 

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C. Sargāt no gaismas un mitruma. 
Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. 
Nelietot pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma. Derīguma termiņš attiecas 
uz norādītā mēneša pēdējo datumu. 
Zāles nedrīkst izmest kopā ar saimniecības atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam 
par nevajadzīgo zāļu likvidēšanu. 

6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA 

Ko Ambroksol satur 
Aktīvā viela ir ambroksola hidrohlorīds (Ambroxoli hydrochloridum).  
Katra tablete satur 30 mg ambroksola hidrohlorīda. 
Citas sastāvdaļas ir laktoze 159,6 mg, kukurūzas ciete, silīcija dioksīds, magnija stearāts. 

Ambroksol ārējais izskats un iepakojums 
Apaļas, plakanas baltas līdz baltām ar vieglu krēmkrāsas nokrāsu tabletes ar noslīpinātām malām 
un dalījuma līniju vienā tabletes pusē. 
10 tabletes blisterī, 20 tabletes (2 blisteri) iepakojumā.  

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs 
AS “Olainfarm”.  
Adrese: Rūpnīcu iela 5, Olaine, LV- 2114, Latvija. 

 

_________ Dr. med. L.Cudečkis  

03.10.2008. 


