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Afrodor®
 

      Ambroxol Hydrochloride (Υδροχλωρική Αµπροξόλη) 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

(SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS) 

 

Βλεννοκινητικό- Βλεννολυτικό 
 

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  

      Afrodor
®

 

 

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ  

Trans-4-[(2-amino-3,5-dibromobenzyl) amino] cyclohexanol hydrochloride 

(=Ambroxol hydrochloride) 

5 ml σιρόπι = 30 mg 

 

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

           Σιρόπι. 

 

4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις 
Ως βοηθητικό για τη ρευστοποίηση των βλεννωδών εκκρίσεων της 

αναπνευστικής οδού σε περιπτώσεις οξειών και χρόνιων βρογχοπνευµονικών 

παθήσεων (βρογχίτιδα, εµφύσηµα, τραχειοβροχίτιδα, χρόνια ασθµατική 

βρογχίτιδα). 

Επίσης ενδείκνυται για τη πρόληψη των αναπνευστικών επιπλοκών µετά από 

κατακράτηση των εκκρίσεων µετά από µείζονες χειρουργικές επεµβάσεις στο 

θώρακα – άνω κοιλία και µετά από µακροχρόνια κατάκλιση. 

Κατά τη διάρκεια οξειών εξάρσεων των βρογχίτιδων πρέπει να χορηγείται µαζί 

µε το κατάλληλο αντιβιοτικό. 

 

4.2 ∆οσολογία και τρόπος χορήγησης 

Ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών (60-120mg ηµερησίως σε δύο διηρεµένες 

δόσεις): 

1-2 κουταλάκια του γλυκού (ή 5 – 10 ml µε το δοσοµετρικό κυπελλάκι που 

περιλαµβάνεται στη συσκευασία), 2 φορές την ηµέρα. 

Το ανωτέρω δοσολογικό σχήµα ενδείκνυται σε οξείες παθήσεις του 

αναπνευστικού και για την έναρξη µιας θεραπείας χρόνιων καταστάσεων, 

δυναµένης να συνεχιστεί έως 10 ηµέρες. 

Εφ΄ όσον υπάρχει ένδειξη παράτασης της αγωγής η δόση µειώνεται στο µισό.  

 

Για παιδιά συστήνεται γενικώς συνολική ηµερήσια δόση 1.2-1.6 mg/kg βάρους 

σώµατος. ¨ 

Αν δεν υπάρξει άλλη οδηγία: 

Παιδιά 5-12 ετών: 15 mg (2.5 ml µε το δοσιµετρικό κυπελλάκι  που 

περιλαµβάνεται στη συσκευασία), 2-3 φορές την ηµέρα. 
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Παιδιά 2-5 ετών: 7.5 mg (1.25 ml µε το δοσιµετρικό κυπελλάκι  που 

περιλαµβάνεται στη συσκευασία), 3 φορές την ηµέρα. 

Παιδιά κάτω των 2 ετών: 7.5 mg (1.25 ml µε το δοσιµετρικό κυπελλάκι  που 

περιλαµβάνεται στη συσκευασία), 2 φορές την ηµέρα. 

 

Σε οξείες καταστάσεις του αναπνευστικού, εάν τα συµπτώµατα δεν 

υποχωρούν ή χειροτερεύουν κατά τη διάρκεια της αγωγής, θα πρέπει να 

ζητηθεί η συµβουλή του θεράποντος ιατρού. 

Το φάρµακο µπορεί να λαµβάνεται ανεξάρτητα από την πρόσληψη τροφής. 

 

4.3 Αντενδείξεις 
Yπερευαισθησία στην αµβροξόλη και στα άλλα συστατικά του προϊόντος. 

Να µη χορηγείται κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας. 

Αντενδείκνυται σε σπάνιες περιπτώσεις κληρονοµικών καταστάσεων, στις 

οποίες ο ασθενής µπορεί να εµφανίζει ασυµβατότητα µε κάποιο από τα 

έκδοχα του προϊόντος ( παρακαλώ δείτε την παράγραφο 4.4). 

 

4.4 Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις & ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση 

Κατά τη χρήση του φαρµάκου µπορεί να προκληθεί αύξηση του όγκου των 

ρευστοποιούµενων βρογχικών εκκρίσεων και αν δεν αποµακρυνθούν µε βήχα 

προτιµότερο να διασωληνώνεται ο ασθενής ώστε να παραµείνει ανοικτή η 

αναπνευστική οδός. 

 

Σιρόπι 30 mg/5 ml: 5 ml σιροπιού περιέχουν 1.575 g σορβιτόλης που έχει ως 

αποτέλεσµα 6.3 g σορβιτόλης ανά µέγιστη προτεινόµενη ηµερήσια δόση (20 

ml). Ασθενείς µε σπάνια κληρονοµική δυσανεξία στη φρουκτόζη δεν θα πρέπει 

να λαµβάνουν το φάρµακο. Μπορεί επίσης να έχει ήπια καθαρτική δράση. 

 

Έχουν αναφερθεί πολύ λίγες  περιπτώσεις σοβαρών αλλοιώσεων του δέρµατος 

όπως Steven Johnson και τοξική επιδερµική νέκρωση µε  χρονική συσχέτιση µε 

τη χορήγηση αποχρεµπτικών όπως η υδροχλωρική αµβροξόλη. Οι περισσότερες 

περιπτώσεις µπορούν να εξηγηθούν από τη σοβαρότητα άλλων υποκείµενων 

ασθενειών και/ή συγχορηγούµενης φαρµακευτικής αγωγής. Επιπρόσθετα, κατά 

την πρώιµη φάση του συνδρόµου Steven Johnson ή της τοξικής επιδερµικής 

νέκρωσης, ο ασθενής µπορεί να εµφανίσει αρχικά µη εξειδικευµένα πρόδροµα 

συµπτώµατα που να προσοµοιάζουν µε γρίπη, όπως πυρετός, πόνοι στο σώµα, 

ρινίτιδα, βήχας και πονόλαιµος. Αυτά τα µη εξειδικευµένα πρόδροµα 

συµπτώµατα που προσοµοιάζουν µε γρίπη είναι πιθανόν να οδηγήσουν 

παραπλανητικά στην έναρξη συµπτωµατικής αγωγής για το βήχα και το 

κρυολόγηµα.  

Ως εκ τούτου, εάν εµφανιστούν νέες αλλοιώσεις του δέρµατος ή των 

βλενογόννων θα πρέπει να ζητηθεί αµέσως ιατρική συµβουλή και ως 

προφύλαξη να διακοπεί η αγωγή µε υδροχλωρική αµβροξόλη.  

 

Σε περίπτωση επηρεασµένης νεφρικής λειτουργίας ή σοβαρής ηπατοπάθειας το 

Afrodor µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο µε ιατρική συµβουλή. Όπως µε όλα τα 

φάρµακα που µεταβολίζονται από το ήπαρ και ακολουθεί νεφρική απέκκρισή 

τους, ενδέχεται να εµφανιστεί συσσώρευση των µεταβολιτών της αµβροξόλης 

που σχηµατίστηκαν στο ήπαρ, όταν υπάρχει σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια. 
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4.5  Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φάρµακα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης 
∆εν υπάρχουν κλινικά σηµαντικές δυσµενείς αλληλεπιδράσεις µε άλλα 

φάρµακα. 

Μετά τη χορήγηση αµβροξόλης οι συγκεντρώσεις αντιβιοτικών ( αµοξικυλλίνη, 

κεφουροξίµη, ερυθροµυκίνη) στις βρογχοπνευµονικές εκκρίσεις  και στα πτύελα 

είναι αυξηµένες. 

 

4.6 Κύηση και γαλουχία 

Χρήση κατά την  κύηση 

Η υδροχλωρική αµβροξόλη διαπερνά τον πλακούντα. 

Η ασφάλεια κατά τη διάρκεια της  κύησης στον άνθρωπο δεν έχει ακόµη 

αποδειχθεί. 

Η χρήση της υδροχλωρικής αµβροξόλης δεν συνιστάται  κατά τη διάρκεια της 

κύησης. 

 

Χρήση κατά τη διάρκεια της  γαλουχίας 

Η υδροχλωρική αµβροξόλη εκκρίνεται στο µητρικό γάλα. 

Παρόλο που δεν αναµένονται ανεπιθύµητες επιδράσεις σε βρέφη που θηλάζουν, 

δεν συνιστάται η χορήγηση της υδροχλωρικής αµβροξόλης σε θηλάζουσες 

µητέρες. 

 

4.7  Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανηµάτων 
∆εν υπάρχουν ενδείξεις για την επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και 

χειρισµού µηχανών, διότι δεν έχουν διεξαχθεί σχετικές µελέτες. 

 

4.8  Ανεπιθύµητες ενέργειες 
∆ιαταραχές του ανοσοποιητικού συστήµατος, ∆ιαταραχές του δέρµατος και του 

υποδορίου ιστού. 

Αναφυλακτικές αντιδράσεις συµπεριλαµβανοµένης της αναφυλακτικής 

καταπληξίας, αγγειοοίδηµα, εξάνθηµα, κνίδωση, κνησµός και άλλη 

υπερευαισθησία. 

 

∆ιαταραχές του νευρικού συστήµατος 

∆υσγευσία (π.χ. αλλοιωµένη γεύση) 

 

∆ιαταραχές του γαστρεντερικού συστήµατος και ∆ιαταραχές του αναπνευστικού 

συστήµατος, του θώρακα και του µεσοθωρακίου 

Ναυτία, έµετος, διάρροια, δυσπεψία, κοιλιακό άλγος, στοµατική και φαρυγγική 

υπαισθησία, ξηροστοµία, ξηρότητα φάρυγγα. 

 

4.9 Υπερδοσολογία 

Συµπτώµατα 

Μέχρι τώρα δεν έχουν αναφερθεί εξειδικευµένα συµπτώµατα υπερδοσολογίας 

στον άνθρωπο.  

Θεραπεία 

Με βάση αναφορές ακούσιας υπερδοσολογίας και αναφορές ιατρικών λαθών τα 

παρατηρηθέντα συµπτώµατα είναι σε συµφωνία µε τις γνωστές ανεπιθύµητες 

ενέργειες της υδροχλωρικής αµβροξόλης στη συνιστώµενη δοσολογία και 

µπορεί να χρειαστεί συµπτωµατική θεραπεία. 
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5.  ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

 

5.1  Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες 

Προκλινικά, η υδροχλωρική αµβροξόλη, το δραστικό συστατικό του Afrodor, 

έχει δειχθεί ότι αυξάνει τις εκκρίσεις του αναπνευστικού. Ενισχύει την 

παραγωγή του επιφανειοδραστικού παράγοντα των πνευµόνων και την 

λειτουργία των κροσσών. Αυτές οι δράσεις έχουν ως αποτέλεσµα τη βελτίωση 

της ροής και της µεταφοράς της βλέννης (βλεννοκροσσωτή κάθαρση). Βελτίωση 

της βλεννοκροσσωτής κάθαρσης έχει δειχθεί σε κλινικές φαρµακολογικές 

µελέτες. Η αύξηση των εκκρίσεων και της βλεννοκροσσωτής κάθαρσης 

διευκολήνουν την απόχρεµψη και ανακουφίζουν το βήχα. 

 

Τοπική αναισθητική δράση της υδροχλωρικής αµβροξόλης έχει παρατηρηθεί σε 

µοντέλο οφθαλµού κόνικλου, το οποίο µπορεί να εξηγηθεί από τις ιδιότητες που 

έχει στον αποκλεισµό των διαύλων νατρίου. Έχει αποδειχτεί  in vitro ότι η 

υδροχλωρική αµβροξόλη αποκλείει τους διαύλους νατρίου, η δέσµευση αυτή 

είναι αναστρέψιµη και εξαρτώµενη από τη συγκέντρωση της ουσίας.  

Η απελευθέρωση κυτταροκινών στο αίµα καθώς και τα καθηλωµένα στους 

ιστούς µονοπύρηνα και πολυµορφοπύρηνα κύτταρα φάνηκε να µειώνονται 

σηµαντικά in vitro από την υδροχλωρική αµβροξόλη. 

 

Σε κλινικές µελέτες σε ασθενείς µε πονόλαιµο, ο πόνος στο φάρυγγα και η 

ερυθρότητα µειώθηκαν σηµαντικά. 

 

Μετά τη χορήγηση αµβροξόλης οι συγκεντρώσεις αντιβιοτικών (αµοξυκιλλίνη, 

κεφουροξίµη, ερυθροµυκίνη) στις βρογχοπνευµονικές εκκρίσεις καιστα πτύελα 

είναι αυξηµένες. 

Το Afrodor  λόγω της σύνθεσής του είναι κατάλληλο για διαβητικούς. 

 

5.2 Φαρµακοκινητικές ιδιότητες 
Απορρόφηση: 

Φαρµακοκινητικές µελέτες έδειξαν ταχεία απορρόφηση των από του στόµατος 

χορηγούµενων µορφών άµεσης αποδέσµευσης της υδροχλωρικής αµβροξόλης, 

µεγραµµικότητα στο θεραπευτικό εύρος των δόσεων. Τα µέγιστα επίπεδά της 

στο πλάσµα φθάνουν εντός 1 µε 2.5 ώρες για τις από του στόµατος µορφές 

άµεσης αποδέσµευσης και µετά από 6.5 ώρες για τις µορφές βραδείας 

αποδέσµευσης. Η απόλυτη βιοδιαθεσιµότητα µετά από χορήγηση δισκίου 30 mg 

βρέθηκε ότι είναι 79%. Το καψάκιο βραδείας αποδέσµευσης παρουσιάζει 

σχετική διαθεσιµότητα 95 % ( κανονικοποιηµένη δόση) σε σχέση µε το δισκίο 

των 30 mg. 

 

Κατανοµή: 

H δέσµευση µε τις πρωτεΐνες στα θεραπευτικά επίπεδα στο πλάσµα είναι 

περίπου 90%. Η κατανοµή της αµβροξόλης µετά από του στόµατος i.v. και i.m. 

χορήγηση από το αίµα στους ιστούς είναι ταχεία και οι µέγιστες συγκεντρώσεις 

του φαρµάκου παρατηρούνται στους πνεύµονες. Ο όγκος κατανοµής µετά από 

του στόµατος χορήγηση εκτιµήθηκε ότι είναι 552 L. 
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Μεταβολισµός και αποµάκρυνση: 

Περίπου το 30% της από του στόµατος χορηγούµενης δόσης αποµακρύνεται 

µέσω του φαινοµένου της πρώτης διόδου. 

Μελέτες σε ανθρώπινα ηπατικά µικροσώµατα έδειξαν ότι το συνένζυµο 

CYP3A4 είναι υπεύθυνο για τον µεταβολισµό της υδροχλωρικής αµβροξόλης σε 

διβρωµανθρανυλικό οξύ. Η υδροχλωρική αµβροξόλη µεταβολίζεται κυρίως από 

το ήπαρ µε γλυκουρονιδίωση και µετατροπή σε διβρωµανθρανυλικό οξύ 

(περίπου 10% της δόσης) και σε µερικούς ήσσονος σηµασίας µεταβολίτες. 

Εντός 3 ηµερών µετά από του στόµατος χορήγηση, περίπου 6% της δόσης 

βρίσκεται σε ελεύθερη µορφή, ενώ περίπου 26% της δόσης βρίσκεται στη 

συζευγµένη µορφή στα ούρα. 

Ο χρόνος ηµιζωής στο πλάσµα πλησιάζει τις 10 ώρες. Η συνολική κάθαρση 

κυµαίνεται στα 660 mL/min, µε τη νεφρική κάθαρση να αναλογεί σε περίπου 

8% της συνολικής κάθαρσης. 

 

Φαρµακοκινητική σε ειδικούς πληθυσµούς: 

Σε ασθενείς µε ηπατική δυσλειτουργία η αποµάκρυνση της υδροχλωρικής 

αµβροξόλης είναι µειωµένη, µε αποτέλεσµα να εµφανίζονται επίπεδα 

πλάσµατος 1.3 έως 2 φορές υψηλότερα. Λόγω του µεγάλου θεραπευτικού 

εύρους του Afrodor, δεν είναι απαραίτητες ρυθµίσεις της δοσολογίας. 

 

Άλλα: 

Η ηλικία και το φύλο δε φάνηκε να επηρεάζει τη φαρµακοκινητική της 

υδροχλωρικής αµβροξόλης σε κλινικό επίπεδο και εποµένως δεν απαιτείται 

κάποια ρύθµιση της δόσης. 

Η τροφή δεν βρέθηκε ότι επηρεάζει τη βιοδιαθεσιµότητα της υδροχλωρικής 

αµβροξόλης. 

 

5.3 Προκλινικά στοιχεία για τη ασφάλεια 

 
Η υδροχλωρική αµβροξόλη έχει χαµηλό δείκτη οξείας τοξικότητας. 

 

Μελέτες επαναλαµβανόµενης δόσης από του στόµατος µε δόση 150 

mg/kg/ηµέρα σε µύες (4 εβδοµάδες) µε δόση 50 mg/kg/ηµέρα σε επίµυες  ( 52 

και 78 εβδοµάδες), µε δόση 40 mg/kg/ηµέρα σε κόνικλους ( 26 εβδοµάδες) και 

µε δόση 10 mg/kg/ηµέρα σε σκύλους  (52 εβδοµάδες) δεν έδειξαν κάποια 

ευδιάκριτη τοξικότητα σε κάποιο όργανο.  

Σε ενδοφλέβιες µελέτες τοξικότητας τεσσάρων εβδοµάδων µε υδροχλωρική 

αµβροξόλη χορηγήθηκαν σε επίµυες 4,16 και 64 mg/kg και σε σκύλους 

χορηγηθήκαν  45, 90 και 120  mg/kg (εγχύσεις 3 ωρών/ηµέρα) δεν έδειξαν 

σοβαρή τοπική ή συστηµατική τοξικότητα περιλαµβανοµένων και 

ιστοπαθολογικών αλλοιώσεων. Όλες οι ανεπιθύµητες ενέργειες ήταν 

αναστρέψιµες. 

Η χορήγηση δόσεων υδροχλωρικής αµβροξόλης από του στόµατος όταν 

εξετάστηκε σε δόσεις έως και 3000 mg/kg σε επίµυες και 200 mg/kg/ηµέρα σε 

κόνικλους δεν έδειξε εµβρυοτοξικές ή τερατογεννετικές δράσεις. Η γονιµότητα 

αρσενικών και θηλυκών επιµύων δεν επηρεάστηκε µε δόσεις ως και 500 

mg/kg/ηµέρα. 
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To NOAEL σε µία περιγεννετική και µεταγεννετική µελέτη ανάπτυξης ήταν 50 

mg/kg/ηµέρα. ∆όση υδροχλωρικής αµβροξόλης 500 mg/kg/ηµέρα σε σκύλους 

ήταν ελαφρώς τοξική, καθώς εµφάνισαν ελαττωµένο σωµατικό βάρος. 

Μελέτες γονοτοξικότητας τόσο in vitro (δοκιµασία Ames και δοκιµασία 

χρωµοσωµικών ανωµαλιών) όσο και in vivo (δοκιµασία µικροπυρήνων µυών) 

δεν έδειξαν µεταλλαξιογόνο δράση της υδροχλωρικής αµβροξόλης. 

Η υδροχλωρική αµβροξόλη δεν έδειξε ογκογενετικό δυναµικό σε µελέτες 

καρκινογένεσης σε µύες ( 50, 200 και 800 mg/kg/ηµέρα) και επίµυες (65, 250 

και 1000 mg/kg/ηµέρα), η διάρκεια των µελετών ήταν 105 και 116 εβδοµάδες 

αντίστοιχα.   

 

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

6.1 Κατάλογος εκδόχων 
Hydroxyethyl cellulose, Sorbitol solution 70%, Glycerol 85%, Benzoic acid, , 

Propylene glycol, Saccharin sodium, Menthol, Apricot flavour, Orange oil, 

Purified water.  

 

6.2 Aσυµβατότητες 

∆εν εφαρµόζεται. 

 

6.3 ∆ιάρκεια ζωής 

36 µήνες. 
 

6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά  τη φύλαξη του προϊόντος 

     Φυλάσσεται σε θερµοκρασία περιβάλλοντος ( ≤ 25
o
 C ). 

 

6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη 

Γυάλινο φιαλίδιο και πώµα αλουµινίου. 

 

6.6 Οδηγίες χρήσης / χειρισµού 
Το φάρµακο πρέπει να λαµβάνεται πριν από τα γεύµατα. 

 

6.7 Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας 
ΙΑSIS PHARMA  

Λεωφ. Φυλής 137 

134 51 Καµατερό Αττικής, , Ελλάδα. 

 

     ΑΡΙΘΜΟΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:  

            39478/10/25-04-2011 

 

8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ  Α∆ΕΙΑΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 

     25-04-2011 

 

9.  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ( ΜΕΡΙΚΗΣ) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

    31/3/2011 

 

 


