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Tantum Verde aerozol 30 ml
 

cena: 22,76 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała gardło, jama ustna

Działanie antyseptyczne, przeciwbólowe,
przeciwobrzękowe, przeciwzapalne

Opakowanie 30 ml (butelka)

Postać aerozol

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

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

Benzydaminum

Wskazania ból, podrażnienie, stan zapalny,
zaczerwienienie

Opis produktu
 

Opis:
Tantum Verde działa przeciwzapalnie, przeciwbólowo i antyseptycznie. Zmniejsza obrzęk i miejscowo znieczula przynosząc szybką ulgę.

Skład:
1 ml roztworu zawiera 1,5 mg benzydaminy chlorowodorku (Benzydamini hydrochloridum)
Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 1 ml roztworu zawiera 1 mg metylu parahydroksybenzoesanu.

Wskazania: 
Leczenie objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk) związanych ze stanem zapalnym jamy ustnej i gardła tj. w zakażeniach bakteryjnych i
wirusowych, zapaleniu błon śluzowych po radioterapii, w stanach po zabiegach operacyjnych w laryngologii i stomatologii a także po
intubacji.

Przeciwskazania: 
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wchodzącą w skład leku.

Dawkowanie:
Produkt leczniczy Tantum Verde stosuje się od 2 do 6 razy na dobę.
Dzieci i młodzież
Dzieci poniżej 6 lat: 1 dawka produktu leczniczego (rozpylenie) na 4 kg masy ciała, od 2 do 6 razy na dobę. Bez względu na masę ciała,
jednorazowo nie należy przekraczać 4 dawek.
Dzieci od 6 do 12 lat: 4 dawki produktu leczniczego, od 2 do 6 razy na dobę.
Dzieci powyżej 12 lat : od 4 do 8 dawek produktu leczniczego, od 2 do 6 razy na dobę.
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Dorośli
Od 4 do 8 dawek (rozpyleń) produktu leczniczego, od 2 do 6 razy na dobę.

Sposób podawania
Produkt leczniczy Tantum Verde należy rozpylać na śluzówkę jamy ustnej i gardła. Każda dawka produktu leczniczego Tantum Verde
zawiera 0,17 ml roztworu.
Nie stosować dawki większej niż zalecana. Leczenie ciągłe nie powinno być dłuższe niż 7 dni, a o jego ewentualnym przedłużeniu
powinien zadecydować lekarz.
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