6 mg/ml xarope
Ambroxol
Este folheto contém informações importantes para si. Leia-o atentamente.
Este medicamento pode ser adquirido sem receita médica. No entanto, é necessário tomar Fluidrenol com
precaução para obter os devidos resultados.
-Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler.
-Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
-Em caso de agravamento ou persistência dos sintomas, consulte o seu médico.
-Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não
mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.
Neste folheto:
1. O que é FLUIDRENOL e para que é utilizado
2. Antes de tomar FLUIDRENOL
3. Como tomar FLUIDRENOL
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar FLUIDRENOL
6. Outras informações
1. O QUE É FLUIDRENOL E PARA QUE É UTILIZADO
Adjuvante mucolítico do tratamento antibacteriano das infecções respiratórias, em presença de
hipersecreção brônquica.
Grupo farmacoterapêutico: 5.2.2. – Aparelho respiratório Antiasmáticos e expectorantes. Expectorantes
2. ANTES DE TOMAR FLUIDRENOL
Não tome FLUIDRENOL:
− Se tem alergia (hipersensibilidade) à substãncia activa, o Ambroxol ou a qualquer outro componente de
FLUIDRENOL.
− Se tem úlcera gastroduodenal.
− Se está grávida, em particular nos primeiros três meses. FLUIDRENOL só deverá ser administrado a
mulheres grávidas após terem sido calculados os riscos/ benefícios, devido à ausência de dados na espécie
humana.
− Se está a amamentar.
− Fale com o seu médico sobre quaisquer problemas de saúde que possa ter, ou já tenha tido e sobre as
suas alergias, ou se tem intolerância a alguns açúcares.
− Informe o seu médico se bebe quantidades apreciáveis de bebidas alcoólicas ou se já teve alguma
doença de fígado.
Tome especial cuidado com FLUIDRENOL:
− Se não tiver capacidade de ter uma expectoração eficaz, uma vez que pode haver a acumulação das
secreções brônquicas.
− O uso do mucolítico implica uma diminuição da viscosidade e a remoção do muco, tanto através da
actividade ciliar do epitélio, quer pelo reflexo da tosse, sendo portanto de esperar um aumento do fluxo das
secreções com expectoração e tosse.
− Não deve ser utilizado este medicamento durante um período prolongado sem que o doente consulte o
seu médico assistente.
− Os mucolíticos como têm capacidade de destruir a barreira mucosa gástrica deverão ser utilizados com
precaução em indivíduos com antecedentes de úlcera péptica.
− Aconselha-se uma administração igualmente cuidadosa aos doentes asmáticos.
A administração simultânea com antibióticos potencia a penetração destes nas secreções brônquicas.
A administração simultânea de FLUIDRENOL com antitússicos pode provocar uma perigosa congestão de
secreções devido a alterações do refluxo da tosse.
Tomar FLUIDRENOL com outros medicamentos
Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente outros
medicamentos, incluindo medicamentos sem receita médica.
A penetração dos antibióticos nas secreções brônquicas é potenciada pela administração simultânea do
FLUIDRENOL.
A administração simultânea de FLUIDRENOL com antitússicos pode provocar uma perigosa congestão de
secreções devido a alterações do refluxo da tosse.
Tomar FLUIDRENOL com alimentos e bebidas
FLUIDRENOL deverá ser tomado preferencialmente às principais refeições do dia.
Gravidez e Aleitamento
Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento.
As mulheres grávidas, em particular nos três primeiros meses de gestação, não devem tomar
FLUIDRENOL.
As mulheres que tomam FLUIDRENOL não devem amamentar.

