
PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE 
 

Pro-ambrosan, 30 mg tabletid 
Ambroksoolvesinikkloriid 

 
Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. 
Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks 
kasutama Pro-ambrosan’i täpselt juhistele vastavalt. 
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
- Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu apteekriga. 
- Kui haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate pöörduma arsti poole. 
 
Infolehes antakse ülevaade:  
1. Mis ravim on Pro-ambrosan ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Pro-ambrosani võtmist 
3. Kuidas Pro-ambrosan’i võtta 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5 Pro-ambrosan’i säilitamine 
6. Lisainfo 
 
1. MIS RAVIM ON PRO-AMBROSAN JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE 
 
Pro-ambrosan on rögalahtisti, mida kasutatakse köha korral.  
 
 
2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE PRO-AMBROSAN’i VÕTMIST 
 
Ärge võtke Pro-ambrosan’i: 
- kui te olete ülitundlik (allergiline) ambroksooli või Pro-ambrosan’i mõne koostisosa 
suhtes. 
 
Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Pro-ambrosan: 
- kui teil on bronhide motoorika häired ja röga suurenenud produktsioon 
- kui teil on maksa- või neerutalitluse häired 
- kui teil on mao- või kaksteistsõrmikuhaavand 
 
Pro-ambrosan’i võtmine koos toidu ja joogiga: 
Tablette võetakse pärast sööki piisava koguse vedelikuga. Rohke vedelikutarbimine 
suurendab ambroksooli rögaveeldavat toimet.  
 
Rasedus 
Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga. 
Ulatuslik kliiniline kogemus ambroksooli kasutamisel pärast 28ndat rasedusnädalat, ei ole 
ravimi negatiivseid toimeid raseduse ajal kasutatuna näidanud. Sellele vaatamata on 
rasedusaegse kasutamise ajal vajalik ettevaatus, eriti esimese trimestri ajal.  
 
Imetamine 
Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga. 
Ambroksool eritub rinnapiima, kui ei ole tõenäoline, et manustatuna terapeutilistes annustes 
kahjustaks see imetatavat imikut. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine: 
Teadaolev toime puudub. 
 



Oluline teave mõningate Pro-ambrosan’i koostisainete suhtes: 
Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist 
konsulteerima arstiga. 
 
Võtmine koos teiste ravimitega: 
Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid 
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. 
Samaaegne manustamine koos antibiootikumidega (amoksitsilliin, tsefuroksiim, 
erütromütsiin, doksütsükliin) tagab antibiootikumide suurenenud kontsentratsiooni tekke 
kopsukoes.  
Kombineerimisel koos köhapärssiatega (kodeiin, dekstrometorfaan) võib köharefleksi 
pärssimise tulemusel tekkida eluohtlik rögapeetus. 
 
 
3. KUIDAS PRO-AMBROSAN’i VÕTTA 
 
Võtke Pro-ambrosan’i alati vastavalt selles infolehest saadud juhistele. Kui te ei ole milleski 
kindel, pidage nõu arsti või apteekriga. 
 
Tavaline annus on: 
 
Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed: 1 tablett kolm korda päevas.  
Ravitoime suurendamiseks võib manustada ka 2 tabletti 2 korda päevas. 
5…12 aastased lapsed: ½ tabletti 2…3 korda päevas.  
Alla 5-aastastele ei sobi Pro-ambrosan 30 mg tablett toimeaine suure sisalduse tõttu.  
 
Tablette võetakse pärast sööki piisava koguse vedelikuga. Rohke vedelikutarbimine 
suurendab ambroksooli rögaveeldavat toimet.  
Ravikuur Pro-ambrosan’iga tuleb määrata individuaalselt, tuginedes näidustusele ja haiguse 
tüübile.  
 
Kui teil on tunne, et Pro-ambrosan’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile 
või apteekrile. 
 
Kui te võtate Pro-ambrosan’i rohkem kui ette nähtud: 
Ägeda üleannustamise sümptomid on põhjustatud peamiselt paiksest ärritusest; sh iiveldus, 
oksendamine, kõhulahtisus, mao- ja söögitoru ärritus, kõhuvalu. Süsteemsed kõrvaltoimed 
(vererõhu langus) esinevad ainult harvadel juhtudel.  
Mürgistuse ravi:  
Kui ravim neelati vähem kui 1...2 tundi tagasi, tuleb ägeda üleannustamise korral 
kõigepealt kutsuda esile oksendamine, ja võimalusel anda juua suures hulgas vedelikku 
(piimaga teed). Soovitatav on jälgida vererõhku, vajadusel alustada sümptomaatilist ravi. 
 
Kui te unustate Pro-ambrosan’i võtta: 
Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata. 
 
 
4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka Pro-ambrosan põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 
 
Pro-ambrosan on tavaliselt hästi talutav. Harva on esinenud seedehäireid (nt kõrvetised, 
isupuudus, iiveldus, oksendamine). Üksikjuhtudel võivad tekkida ka allergilised reaktsioonid, 
eriti nahalööbed. 



Harva on patsientidel esinenud hingamisteede ja suukuivust, suurenenud süljevoolust ja 
ninasekreedi eritumist, kõhukinnisust, düsuuriat. Teatatud on ka anafülaktilisest šokist ja 
allergilisest kontaktdermatiidist. 
 
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, 
mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile. 
 
 
5. PRO-AMBROSAN’i SÄILITAMINE 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas 
Hoida temperatuuril kuni 25°C.  
Hoida originaalpakendis.  
Hoida valguse ja niiskuse eest kaitstult. 
Ärge kasutage pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil.  
 
6. LISAINFO 
 
Mida Pro-ambrosan sisaldab 
 
- Toimeaine on ambroksool. Üks tablett sisaldab 30 mg ambroksoolvesinikkloriidi. 
- Abiained on laktoosmonohüdraat, mikrokristalne granuleeritud tselluloos, 
kopovidoon, magneesiumstearaat 
 
Kuidas Pro-ambrosan välja näeb ja pakendi sisu 
 
Valkjad ümmargused poolitusjoonega tabletid, diameetriga, 9 mm. 
PVC/Al blister, pappkarp. 
 
Pakendi suurused: 
20 või 30 tabletti karbis. 
 
 
Müügiloa hoidja ja tootja 
PRO. MED. CS Praha a.s. 
Telčská 1 
140 00 Praha 4 
Tšehhi Vabariik 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku 
esindaja poole. 
PRO.MED.CS Baltic, UAB, Liimi 1, 10621 Tallinn, Tel: +372 6 597008 
 
Infoleht on viimati kooskõlastatud: aprillis 2014 
 


