
Pakendi infoleht! 
Palun lugege pakendi infolehte hoolikalt enne ravimi kasutamist. Küsimuste 
tekkimisel pidage nõu arstiga.  Ärge andke seda ravimit  teistele ka juhul, kui 
nende haigusnähud tunduvad olevat sarnased.  
 
Flavamed  köhatilgad 
 
Ambroksoolvesinikkloriid 
 
Suukaudsed tilgad 
 
Ravimvorm ja toimeaine sisaldus 
Tilkade  1 ml (= 20 tilka) sisaldab 7,5 mg ambroksoolvesinikkloriidi. 
Abiained: metüülparahüdroksübensoaat 1,3 mg, 
propüülparahüdroksübensoaat 0,2 mg, naatriummetabisulfit, sidrunhape, 
naatriumtsüklamaat, naatriumhüdroksiidi lahus, destilleeritud vesi. 
 
Pakend 
Köhatilgad, 50 või 100 ml pakendis. 
 
Näidustused 
Röga lahtistamine. 
 
Vastunäidustused 
Flavamed  köhatilku ei tohi kasutada ülitundlikkuse korral 
ambroksoolvesinikkloriidi või ravimi mõne abiaine suhtes (nt alküül-4-
hüdroksübensoaatide suhtes – paraallergia). 
 
Ettevaatust! 
Neerufunktsiooni häirete ja raskete maksahaiguste korral tuleb Flavamed  
köhatilku kasutada erilise ettevaatusega (valida suuremad 
manustamisintervallid või väiksem annus), samuti peab enne ravi alustamist 
arstiga konsulteerima. 
Mõnede harvaesinevate hingamisteede haigustega võib kaasneda suurte 
limakoguste teke (nt Kartageneri sündroomi korral). Nimetatud juhtudel tohib 
võimaliku rögapeetuse tõttu Flavamed  köhatilku kasutada ainult arsti 
järelevalve all. 
Alla 2-aastastel lastel tohib Flavamed  köhatilku kasutada ainult arsti 
järelevalve all. 
Informeerige arsti enne ravimi tarvitamist kui teil on mõni eelnimetatud 
haigusnähtudest. 
 
Rasedus ja imetamine 
Piisava kogemuse puudumise tõttu tohib Flavamed  köhatilku raseduse (eriti 
raseduse esimesel kolmel kuul) ja imetamise ajal kasutada ainult pärast 
ranget kasu ja riski vahekorra hindamist. 
Informeerige arsti kui te olete rase, planeerite rasestuda või toidate last 
rinnaga. 
 
Koostoimed teiste ravimitega 



Flavamed  köhatilkade kasutamisel koos teiste köharavimitega võib 
köharefleksi pärssimise tõttu tekkida ohtlik rögapeetus, mis tähendab, et 
sellise kombineeritud ravi kasutamist tuleks eriti hoolikalt kaaluda.  
Informeerige arsti kõikidest kasutatavatest ravimitest. 
Antibiootikumide (amoksitsilliin, tsefuroksiim, erütromütsiin, doksütsükliin) 
manustamine koos ambroksooliga võib soodustada nende tungimist 
kopsukudedesse.  
 
Annustamine, manustamisviis ja kasutamise kestus 
Kui ei ole teisiti määratud, 
 
Kuni 2-aastased lapsed: 
1 ml lahust (= 20 tilka) kaks korda ööpäevas (vastab 15 mg 
ambroksoolvesinikkloriidile/ööpäevas). 
 
Lapsed vanuses 2...5 aastat: 
1 ml lahust (= 20 tilka) kolm korda ööpäevas (vastab 22,5 mg 
ambroksoolvesinikkloriidile/ööpäevas). 
Lapsed vanuses 6...12 aastat: 
2 ml lahust (= 40 tilka) 2...3 korda ööpäevas (vastab 30...45 mg 
ambroksoolvesinikkloriidile/ööpäevas). 
 
Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed: 
Esimesel 2...3 ravipäeval võetakse 4 ml lahust (= 80 tilka) 3 korda ööpäevas 
(vastab 90 mg ambroksoolvesinikkloriidile/ööpäevas). Seejärel 4 ml lahust (= 
80 tilka) 2 korda ööpäevas (vastab 60 mg ambroksoolvesinikkloriidile/ 
ööpäevas). 
 
Lahus (tilgad) lahjendatakse enne manustamist vedelikus (nt vees, tees või 
mahlas) ja võetakse sisse pärast sööki. 
 
Märkus: 
Flavamed  köhatilkade rögalahtistavale toimele aitab kaasa rohke 
vedelikutarbimine. 
 
Kasutamise kestus sõltub haiguse iseloomust ja raskusest. 
Flavamed  köhatilku ei tohi ilma arstiga konsulteerimata kasutada üle 4...5 
päeva. 
 
Üleannustamine 
Ambroksooli üleannustamise järgselt ei ole mürgistusnähtusid täheldatud. 
Kirjeldatud on mööduvat närvilisust ja kõhulahtisust. 
Tugeva üleannustamise korral võib tekkida süljeerituse suurenemine, iiveldus, 
oksendamine ja vererõhu langus. Sellisel juhul tuleb arstiga konsulteerida. 
 
Kõrvaltoimed 
Harvadel juhtudel võivad tekkida järgmised kõrvaltoimed: seedetrakti 
kaebused (iiveldus ja kõhuvalu) naha ja limaskestade 
ülitundlikkusreaktsioonid (allergilised reaktsioonid) (turse, nahalööve, punetus, 
sügelus), hingeldus, näoturse, palavik koos külmavärinatega, suu ja 



hingamisteede kuivus, süljeerituse suurenemine, suurenenud eritus ninast, 
kõhukinnisus ja urineerimisraskused. 
Erandjuhtudel võivad äkki tekkida väljendunud ülitundlikkusreaktsioonid koos 
raskete vereringehäiretega (anafülaktiline šokk). Antud juhul tuleb viivitamatult 
arsti poole pöörduda. 
Alküül-4-hüdroksübensoaatide (parabeenide) sisalduse tõttu võivad tundlikel 
patsientidel tekkida ülitundlikkusreaktsioonid. Ülitundlikkusreaktsiooni 
esimeste nähtude ilmnemisel tuleb köhatilkade võtmine lõpetada. Sellest tuleb 
informeerida ka arsti, kes hindab selle raskust ja määrab vajaliku ravi. 
 
Pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu mitte kasutada. 
 
Hoida lastele kättesaamatus kohas! 
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