
Pakendi infoleht.  
Enne ravimi tarvitamist palun lugeda infoleht hoolikalt läbi. Lisaküsimustega pöörduda oma 
arsti või apteekri poole. Ärge andke seda ravimit teistele ka juhul, kui haigusnähud 
tunduvad olevat sarnased. 
 
FLAVAMED® kuum köhajook 
Ambroksoolvesinikkloriid 
Kihisevad tabletid, mis lahustatakse köhajoogi valmistamiseks kas kuumas või külmas 
vees 
 
Ravimvorm ja toimeaine sisaldus.  
Üks kihisev tablett sisaldab toimeainena 30 mg ambroksoolvesinikkloriidi. 
Abiained. 30 mg aspartaami (vastab 16,83 mg fenüülalaniinile), naatriumdivesiniktsitraat, 
naatriumvesinikkarbonaat, polüvidoon, sahhariin-naatrium, makrogool 6000, maitseained. 
 
Näidustused.  
Sekreeti lahustav ravi ägedate ja krooniliste bronhide ja kopsude haiguste korral, millega 
kaasnevad häired lima eritumises ja transpordis.  
 
Vastunäidustused.  
Flavamed® kuuma köhajooki ei tohi manustada need patsiendid, kellel esineb ülitundlikkus 
ambroksooli suhtes.  
Flavamed® kuuma köhajooki tuleb suure ettevaatusega manustada sellistel juhtudel, kui 
patsiendil on häireid bronhide motoorikas või limaerituse suurenemine (nagu näiteks harva 
esineva pahaloomulise tsiliaarsündroomi korral), kuna neil juhtudel esineb oht limapaisu 
tekkimiseks.  
Raske neerupuudulikkuse (neerutalitluse nõrgenemise korral) ning raskete maksahaiguste 
puhul tuleb säilitusannuseid vähendada või vastavalt pikendada annustamiskordade 
vahelisi intervalle.  
Hoolikalt tuleb kaaluda kasulikkuse ja ohtude vahekorda enne, kui Flavamed® kuuma 
köhajooki manustatakse rasedatele naistele (eriti raseduse esimese kolmandiku jooksul) 
või rinnaga toitvatele emadele. 
 
Koostoimed.  
Ambroksooli ja köhavastaste preparaatide (köhimist kergendavate ravimite) kombineeritud 
manustamisel võib köharefleksi pärssimise tõttu tekkida ohtlik limapais. Seetõttu on vajalik 
sellistel juhtudel, kui näidustatud on taoliste ravimite kombineerimine, olla äärmiselt 
ettevaatlik.  
Mõned uuringud kinnitavad, et samaaegsel manustamisel koos ambroksooliga paraneb 
mõningate antibiootikumide, nagu amoksitsilliini, tsefuroksiimi ja erütromütsiini tungimine 
bronhiaalsekreeti.  
 
Annustamine.  
Kui teisiti ei ole määratud, on Flavamed® kuuma köhajoogi manustamiseks soovitav 
kasutada allpool esitatud annuseid.  
Lapsed vanusega 6...12 aastat. 2...3 korda ööpäevas manustatakse 1/2 kihisevat tabletti, 
mis sisaldab 15 mg ambroksoolvesinikkloriidi – see vastab 15 mg 
ambroksoolvesinikkloriidile 2...3 korda ööpäevas.  



Üle 12 aasta vanused lapsed ja täiskasvanud. Esimese 2 kuni 3 päeva jooksul 
manustatakse üks 30 mg ambroksoolvesinikkloriidi sisaldav kihisev tablett kolm korda 
ööpäevas ning seejärel 1 kihisev tablett kaks korda ööpäevas.  
Ravikuuri kestus sõltub näidustusest ja haiguse kulust ning selle määrab arst igal 
konkreetsel juhul eraldi. Ilma arsti vastava otsuseta ei tohiks ravi kesta kauem kui 4...5 
päeva.  
Kihisevad tabletid tuleb lahustada ühes klaasis kuumas või jahedas vees ning saadud jook 
juua ära peale sööki.  
Tähelepanu!  
Ambroksooli lima vedeldav toime tugevneb, kui koos ravimiga manustatakse ka rohkesti 
vedelikku. 
 
Ravikuuri kestus sõltub näidustusest ja haiguse kulust ning selle määrab arst igal 
konkreetsel juhul eraldi. Ilma arsti vastava otsuseta ei tohiks ravi kesta kauem kui 4...5 
päeva.  
 
Kõrvaltoimed.  
Harvadel juhtudel võib tekkida kõrvaltoimeid mao ja sooletrakti poolt (nagu näiteks iiveldus 
ja kõhuvalu), aga ka allergilisi reaktsioone (nagu näiteks eksanteem, näo turse, hingeldus, 
kehatemperatuuri tõus koos külmavärinatega). Samuti on patsiendid harvadel juhtudel 
ambroksooli tarvitamisel kaevanud suu- ja hingamisteede kuivust, sialorröad (ülemäärast 
süljeeritust), rhinorröad (ülemäärast eritust ninast), kõhukinnisust ja düsuuriat (valulikku 
urineerimist).  
Üksikutel juhtudel on teateid anafülaktiliste reaktsioonide kohta ning ühes allikas on 
kirjeldatud üht allergilise kontaktdermatiidi juhtu (põletikku nahal).  
 
Palun katkestage Flavamed® kuuma köhajoogi tarvitamine, kui Teil tekib ülemäärase 
tugevusega reaktsioone ning teavitage sellest oma arsti.  
 
Säilitamine ja kõlblikkusaeg. 
Ravimit ei tohi tarvitada pärst pakendile trükitud kõlblikkusaja lõppemist.  
Säilitada pimedas ja kuivas kohas, temperatuuril mitte üle 25°C. 
Hoidke ravimit lastele kättesaamatus kohas. 
 
Pakend. 30 mg kihisevad tabletid, 10, 20 või 40 tk. pakendis.  
 
Tootja/müügiloa hoidja. 
Berlin-Chemie (Menarini Group) 
Glienicker Weg 125 
D-12489 Berliin 
 
Infoleht kaasajastatud. 
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