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

cena: 17,66 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała gardło, jama ustna

Działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne

Opakowanie 30 sztuk

Postać pastylk

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, stan zapalny, zapalenie

Opis produktu
 

Opis
Tantum Verde smak eukaliptusowy to produkt leczniczy o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym do stosowania w przypadku
bólu, zaczerwienienia, obrzęku w stanach zapalnych gardła i jamy ustnej. Smak eukaliptusowy.

Skład
Substancją czynną jest: benzydamina (Benzydamini hydrochloridum).
1 pastylka twarda zawiera 3 mg benzydaminy chlorowodorku.
Substancje pomocnicze: izomalt (E 593), olejek eukaliptusowy, kwas cytrynowy jednowodny, acesulfam potasowy, lewomentol, żółcień
chinolinowa (E 104), indygotyna (E 132).

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.
Lek do stosowania w jamie ustnej, do ssania.
Pastylek nie należy rozgryzać i żuć.
Leczenie nie powinno przekroczyć 7 dni.
W przypadku stosowania leku w grupie wiekowej 6-11 lat, lek powinien być podawany pod kontrolą osoby dorosłej.
Dorośli, dzieci od 6 roku życia: 1 pastylka 3 razy na dobę.

Działanie
Tantum Verde zawiera benzydaminę, która wykazuje miejscowe działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe. Benzydamina należy do
grupy leków NLPZ. Dodatkowo lek działa miejscowo znieczulająco i antyseptycznie.
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Wskazania
Stany zapalne jamy ustnej i gardła z objawami jak ból, obrzęk, zaczerwienienie.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Tantum Verde:
w przypadku uczulenia na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób):
reakcje skórę w wyniku nadwrażliwości na światło.
Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):
pieczenie, suchość w jamie ustnej
Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):
skurcz krtani.
Częstość nieznana:
reakcja alergiczna,

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Nie powinno stosować się tego leku w przypadku stwierdzonego uczulenia na kwas acetylosalicylowy lub inne leki z grupy NLPZ.
Stosować ostrożnie u osób u których w przeszłości występowała astma oskrzelowa ze względu na ryzyko duszności.
Jeśli po 3 dniach stosowania leku, objawy nie ustępują lub nasiliły się, należy skontaktować się z lekarzem.
Lek zawiera izomalt - rodzaj cukru, który należy wziąć pod uwagę w przypadku np. występującej nietolerancji fruktozy.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25oC, w oryginalnym opakowaniu.

Ciąża i karmienie piersią
Leku Tantum Verde smak eukaliptusowy nie należy stosować w czasie ciąży oraz w okresie karmienia piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie stosować u dzieci poniżej 6 lat ze względu na postać farmaceutyczną - pastylkę. Ryzyko zakrztuszenia.

Producent
AZIENDE CH.ANGELINI
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