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Tantum Verde 3mg, smak cytrynowy, 30 pastylek do ssania
 

cena: 18,24 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała gardło, jama ustna

Działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne

Opakowanie 30 sztuk

Postać pastylka

Producent AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI
FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

1 pastylka twarda zawiera: 3 mg
benzydaminy chlorowodorku.

Wskazania ból, zapalenie

Opis produktu
 

Opis
Lek Tantum Verde smak cytrynowy zawiera substancję czynną - benzydaminę, charakteryzującą się działaniem przeciwzapalnym i
przeciwbólowym oraz działa miejscowo znieczulająco i odkażająco.

Skład
Substancją czynną leku jest benzydamipy chlorowodorek.
1 pastylka twarda zawiera 3 mg benzydaminy chlorowodorku.
Pozostałe składniki to: izomalt (E 593); kwas cytrynowy jednorodny, kompozycja smakowo-zapachowa cytrynowa
(butylohydroksyanizol, citral, olejek cytrynowy), kompozycja smakowo-zapachowa miętowa (mentol, octan mentylu, olejek mięty zielonej,
olejek mięty pieprzowej), aspartam (E 951), żółcień chinolinowa (E104), indygotyna (E 132).

Dawkowanie
Lek Tantum Verde smak cytrynowy należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub
farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Zalecany sposób dawkowania: 1 pastylka 3 razy na dobę.
Pastylkę należy ssać powoli. Nie połykać ani nie żuć. Nie stosować dawki większej niż zalecana.
Leczenie ciągłe nie powinno przekraczać 7 dni.

Działanie
Lek Tantum Verde smak cytrynowy miejscowo dobrze się wchłania osiągając duże stężenie w tkankach objętych procesem zapalnym.
Lek jest na ogół dobrze tolerowany i nadaje się do miejscowego leczenia objawów zapalenia.

Wskazania
Lek Tantum Verde smak cytrynowy stosuje się do leczenia dolegliwości i objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk) związanych ze stanami
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zapalnymi jamy ustnej i gardła.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Tantum Verde smak cytrynowy:
jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
u pacjentów z fenyloketonurią, gdyż lek zawiera aspartam, będący źródłem fenyloalaniny.
Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek Tantum Verde smak cytrynow może powodować działania niepożądane, chociąż nie u każdego one wystąpią.
Niezbyt często występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 100 osób): reakcje skórne w wyniku nadwrażliwości na światło.
Rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 1000 osób): pieczenie lub suchość w jamie ustnej. W razie wystąpienia
tych objawów, można je zmniejszyć wypijając szklankę wody powoli, małymi łykami.

Stosowanie innych leków
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią
W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy się skonsultować z lekarzem.
Leku Tantum Verde smak cytrynowy nie należy stosować w czasie ciąży orazvuv okresie karmienia piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Ze względu na postać farmaceutyczną lek nie powinjen być stosowany u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
U dzieci w wieku od 6 do 11 lat lek powinien być stosowany pod kontrolą osoby dorosłej.

Producent
AZIENDE CH.ANGELINI
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