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RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO: 1. DENOMINAÇÃO DO MEDICAMENTO:  Ambroxol Fluidox 30 mg comprimidos.Ambroxol Fluidox 30 mg/5 ml xarope.  2. 
COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA:  Comprimidos  - Cada comprimido contém 30 mg de Ambroxol. Xarope – Cada 5 ml de xarope contêm 30 mg de Ambroxol. Lista Completa dos 
Excipientes: Ver 6.1. 3. FORMA FARMACÊUTICA: Comprimidos e Xarope.  4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS: 4.1. Indicações terapêuticas:  Terapêutica secretolítica em doenças broncopulmonares 
agudas e crónicas associadas com secreção anormal e transporte deficiente do mucus. 4.2. Posologia e modo de administração: Comprimidos: 1 comprimido 3 vezes por dia. O efeito terapêutico 
pode ser potenciado ao administrar 2 comprimidos 2 vezes por dia. Os comprimidos devem ser tomados com líquido às refeições.  Xarope:  5 ml = 1 colher de chá cheia. Adultos e crianças com 
mais de 12 anos.  Xarope 30 mg/5 ml – 10 ml (2 colheres de chá), 2 x por dia.  Este regime é apropriado para a terapêutica de perturbações agudas do trato respiratório e para o tratamento 
inicial de condições crónicas até 14 dias. Para o tratamento de crianças com menos de 12 anos, dependendo da severidade da doença, é recomendado o seguinte regime de dosagem: Crianças 
dos 6 aos 12 anos: 5 ml (1 colher de chá, 2 a 3 x dia por dia). Crianças dos 2 aos 6 anos: 2,5 ml (1/2 colher de chá, 3 x dia por dia). Crianças dos 1 aos 2 anos: 2,5 ml (1/2 colher de chá, 2 x dia 
por dia).  O Ambroxol Fluidox xarope deve ser tomado à hora das refeições. 4.3. Contraindicações:  Ambroxol Fluidox não deve ser utilizado em doentes com conhecida hipersensibilidade ao 
ambroxol ou a outros componentes da formulação. 4.4. Advertências e precauções especiais de utilização:  É necessário ter cuidado com a administração de ambroxol em doentes incapazes de 
uma expectoração eficaz, pois tal administração poderá conduzir a acumulação das secreções brônquicas. 4.5. Interações medicamentosas e outras: A administração concomitante de ambroxol 
com antibióticos (Amoxicilina, Cefuroxima, Eritromicina, Doxiciclina) conduz a uma maior concentração de antibiótico no tecido do pulmão. Não foi reportada nenhuma interação clinicamente 
desfavorável com outros medicamentos. 4.6. Gravidez e aleitamento: Estudos pré-clínicos assim como uma extensa experiência clínica após a 28º semana não demonstraram evidência de efeitos 
secundários durante a gravidez. Contudo, devem ser observadas as precauções habituais no que respeita ao uso de medicamentos durante a gravidez, especialmente durante o 1º.trimestre.  O 
fármaco é excretado para o leite materno, mas é pouco provável que afete o lactente quando usado em doses terapêuticas. 4.7. Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas:  Não 
está descrito qualquer efeito deste medicamento sobre a capacidade da condução de máquinas. 4.8. Efeitos Indesejáveis:  Ambroxol  Fluidox é em geral bem tolerado. Foram descritos efeitos 
secundários gastrintestinais moderados (primariamente pirose, dispneia e ocasionamente náuseas e vómitos), principalmente após a administração parenteral.  Foram descritas muito raramente, 
reações alérgicas, principalmente o rash cutâneo.  Foram descritos casos extremamente raros de reações severas e agudas tipo anafilático mas é incerta a sua relação com ambroxol. Alguns destes 
doentes demonstraram também reações alérgicas a outras substâncias. 4.9. Sobredosagem: Não foram observados casos de sobredosagem. Tratamento. No caso de tais sintomas ocorrerem 
deve ser aplicado tratamento sintomático. 5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS:  5.1. Propriedades farmacodinâmicas: Grupo fármaco-terapêutico:  Grupo 5 – Aparelho Respiratório 5.2. – 
Antitússicos e Expetorantes 5.2 2  - Expetorantes Código ATC: RO5C B06. Tem sido demonstrado pré-clinicamente que a substância ativa do Ambroxol Fluidox, o ambroxol, aumenta a secreção 
do trato respiratório. Aumenta a produção do surfatante pulmonar e estimula a atividade ciliar. Estas ações resultam num melhoramento do fluxo e transporte do mucus (clearance mucociliar) o 
melhoramento da clearance mucociliar tem sido demonstrada em estudos clínicos farmacológicos. O aumento da secreção do fluído e a clearance mucociliar facilita a expetoração e a tosse.5.2. 
Propriedades farmacocinéticas: A absorção de todas as formas orais de ambroxol de ação não retardada é rápida e quase completa, com lineariedade da dose no escalão terapêutico. Os níveis 
plasmáticos máximos são atingidos entre 0,5 a 3 horas. No escalão terapêutico, a ligação às proteínas plasmáticas é aproximadamente 90%. A distribuição oral, intravenosa e intramuscular do 
ambroxol do sangue para os tecidos é rápida e pronunciada, com a maior concentração da substância ativa a verificar-se nos pulmões. Cerca de 30% da dose oral administrada é eliminada por 
primeira passagem. O ambroxol é metabolizado primariamente no fígado por conjugação. A excreção renal total é aproximadamente 90%.  5.3. Dados de segurança pré-clínica:  O ambroxol tem 
um índice de toxicidade aguda muito baixo. Em estudos de dose repetida até um máximo de 6 meses, doses orais de 150 mg/kg (murganho), 50 mg/kg (rato), 40 mg/kg (coelho) e 50 mg/kg (cão) 
foram o “grau de efeito adversos não observado” (NOANEL). Em termos de toxicidade, não foi detetado nenhum orgão alvo objetivo do ambroxol.  Quando testado em doses orais até 3.000 m/kg 
em ratos, e até 200 mg/kg nos coelhos, o ambroxol não se revelou nem embriotóxico nem teratogénico. A fertilidade dos ratos machos e fêmeas não foi afetada até 500 mg/kg. O “grau de efeito 
adverso não detetado2 durante o desenvolvimento peri e pós-natal foi 50 mg/kg, enquanto que o de 500 mg/kg foi ligeiramente tóxico para o cão e para a fêmea do cão, conforme demonstrado por 
um aumento retardado de peso e um tamanho reduzido. O ambroxol não se revelou mutagénico (Teste de Ames e micronucleos).  A substância não demonstrou possuir potencial tumorígeno em 
estudos de carcinogenicidade em ratos e murganhos. 6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS:  6.1. Lista de excipientes: Comprimidos: Manitol, Amido de batata, Metilcelulose 400 cps, Estearato 
de magnésio, Cutina HR, Croscarmelose sódica tpa. Xarope: Ácido cítrico monohidratado, Sacarina sódica, Essência de Abricot, Essência de laranjas doces, Propilenoglicol, Sorbitol a 70%. 6.2. 
Incompatibilidades: Não são conhecidas.  6.3. Prazo de validade. Comprimidos - 5 anos. Xarope – 5 anos. 6.4. Precauções especiais de conservação: O medicamento não necessita de quaisquer 
precauções especiais de conservação.  6.5. Natureza e conteúdo do recipiente: Comprimidos - caixa de cartão, contendo 2 blisters de PVC/Alumínio. Cada blister contém 10 comprimidos. Xarope 
- caixa de cartão contendo um frasco de vidro amarelo de tipo III, com capacidade para 200 ml de xarope. 6.6. Precauções especiais de eliminação:  Não existem requisitos especiais.  7. TITULAR 
DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO: Baldacci Portugal, S.A. | Rua Cândido de Figueiredo, 84- B | 1549-005 LISBOA. 8. NÚMERO(S) DE AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO 
NO MERCADO:  Embalagem de 20 comprimidos a 30 mg  -  2373595; Embalagem de 200 ml de xarope - 2373694.  9. Data  da  primeira  autorização/renovação da Autorização de Introdução 
no Mercado: 09/05/1996. 10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO:  Julho/2008

Ambroxol Fluidox 
30 mg comprimidos 
30 mg/5 ml xarope




