
Fluibron®
 

cloridrato de ambroxol  

Forma Farmacêutica e Apresentação: 
Xarope: Frascos de vidro com 100 ml. 
Xarope Pediátrico: Frascos de vidro com 100 ml. 
Gotas: Frascos de vidro com 50 ml. 

USO: 
Em crianças: Xarope pediátrico e Gotas. 
Em adultos: Xarope e Gotas. 

Prazo de validade: 24 meses 

FÓRMULAS: 
Cada 5 ml do xarope contém: 
Ambroxol Cloridrato ......................................................................... 30mg 
Veículo q.s.p. .................................................................................... 5 ml 
Excipientes: glicerina, sorbitol, metilparabeno, propilparabeno, álcool etílico, aromas, água 
purificada. 
 
Cada 5 ml do xarope pediátrico contém: 
Ambroxol Cloridrato ...........................................................................15mg 
Veículo q.s.p. ..................................................................................... 5 ml 
Excipientes: glicerina, sorbitol, metilparabeno, propilparabeno, álcool etílico, aromas, água 
purificada. 
 
Cada 1 ml (20 gotas) contém: 
Ambroxol Cloridrato ......................................................................... 7,5mg 
Veículo q.s.p. ......................................................................................1ml 
Excipientes: metilparabeno, propilparabeno, água purificada. 

INFORMAÇÕES AO PACIENTE: 
Guarde o medicamento em lugar fresco. 
Nunca use remédios após o prazo de validade impresso na caixa. 
Fluibron® exerce sua ação através da estimulação dos mecanismos de limpeza das vias 
respiratórias, principalmente causando um "amolecimento" no catarro e facilitando assim a sua 
expectoração pela tosse e também a sua varredura pelos cílios da parede das vias aéreas. 
A ação de Fluibron® é imediata, porém pode ser necessário algum tempo para que toda a limpeza 
das vias aéreas seja feita; portanto tome corretamente o medicamento e use-o pelo tempo 
recomendado pelo seu médico. No caso de gravidez, informe ao seu médico. 

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. 

NÃO TOME REMÉDIOS SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO, PODE SER PERIGOSO 
PARA A SAÚDE. 

INFORMAÇÃO TÉCNICA: 
Fluibron® apresenta como princípio ativo o Ambroxol, substância muco-reguladora que produz 
ação no epitélio respiratório através da fluidificação do muco, maior produção de surfactante, 
estimulação do batimento ciliar e ação antitussígena. Está indicado em qualquer patologia de vias 
respiratórias superiores ou inferiores onde se deseja a eliminação de secreção. 

INDICAÇÕES: 
Processos agudos e crônicos das vias aéreas superiores ou inferiores que exijam tratamento 
muco-regulador. Patologias acompanhadas de deficiências do trabalho dos cílios. Doenças 



causadas por insuficiência de substância surfactante. No trabalho de parto prematuro, para 
prevenção da doença das membranas hialinas e no recém-nascido, para tratamento desta doença, 
quando aparecer.  

CONTRA-INDICAÇÕES: 
Hipersensibilidade à droga. 

PRECAUÇÕES: 
Embora, os estudos realizados não tenham demonstrado ação teratogênica, até agora, deve-se 
evitar uso no primeiro trimestre de gestação. 

REAÇÕES ADVERSAS: 
Tem-se observado raros casos de náuseas. 

POSOLOGIA: 
Xarope: 
1/2 medida (5 ml), ou uma colher de chá, 3 vezes ao dia. 
Após 3 dias de tratamento, a dose pode ser reduzida para 1/2 medida (5 ml) 2 vezes ao dia ou 
segundo prescrição médica. 
Xarope pediátrico (crianças): 
Até 2 anos: 1/4 medida (2,5 ml), ou meia colher de chá, 2 vezes ao dia. 
De 2 a 5 anos: 1/4 medida, ou meia colher de chá, 3 vezes ao dia. 
Acima de 5 anos: 1/2 medida (5 ml), ou uma colher de chá, 3 vezes ao dia. 
Após 3 dias de tratamento, esta dose pode ser reduzida à metade ou segundo prescrição médica. 
Gotas: 
Para uso oral: 
Crianças: 
Até 2 anos: 20 gotas, 2 vezes ao dia. 
De 2 a 5 anos: 20 gotas, 3 vezes ao dia. 
Acima de 5 anos: 40 gotas, 3 vezes ao dia. 
Para inalação: 
Adultos e crianças acima de 5 anos: 
De 1 a 2 inalações ao dia com 40 a 60 gotas (2 a 3 ml). 
Crianças abaixo de 5 anos: 
De 1 a 2 inalações ao dia com 40 gotas (2 ml). 
As doses pediátricas são, em média, equivalente a 1,2 a 1,6 mg por kg ao dia ou segundo 
prescrição médica. 

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR: NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS 
PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA. 

Nº. do Lote, Data de Fabricação e Prazo de Validade: VIDE CARTUCHO. 
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