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Tantum Verde smak miętowy 30 pastylek do ssania
 

cena: 17,72 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała gardło, jama ustna, krtań

Działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne,
znieczulające

Opakowanie 30 sztuk

Postać pastylki twarde

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

Skład
1 pastylka zawiera 3 mg benzydaminy chlorowodorku (Benzydamini hydrochloridum), co odpowiada
2,68 mg benzydaminy.
Substancje pomocnicze o znanym działaniu: każda pastylka zawiera 3,5 mg aspartamu

Dawkowanie
Ten lek 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.

Wskazania
Lek Tantum Verde smak miodowo-pomarańczowy to lek do ssania, który stosuje się do leczenia dolegliwości i objawów (ból,
zaczerwienienie, obrzęk) związanych ze stanami zapalnymi jamy ustnej i gardła.

Przeciwwskazania
Nie stosować leku Tantum Verde miodowo-pomarańczowy jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z
pozostałych składników tego leku.
Zalecany sposób dawkowania: 1 pastylka 3 razy na dobę. Pastylkę należy ssać powoli, nie połykać ani nie żuć. Nie stosować dawki
większej niż zalecana.
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Leczenie ciągłe nie powinno przekraczać 7 dni.
Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż 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.
Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób): skurcz krtani.
Działania niepożądane o nieznanej częstości (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): przedwczesne
zamknięcie przewodu tętniczego u płodu, reakcja alergiczna (nadwrażliwość), ciężka reakcja alergiczna (wstrząs anafilaktyczny) z
objawami takimi jak: trudności w oddychaniu, ból lub ucisk w klatcepiersiowej, i (lub) uczucie zawrotów głowy/omdlenia, silny świąd
skóry lub wystające guzki na skórze, obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła; niedoczulica jamy ustnej

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Lek Tantum Verde smak miodowo-pomarańczowy zawiera izomalt i żółcień pomarańczową. Należy wziąć pod uwagę u pacjentów z
wrodzoną nietolerancją na niektóre cukry (np. fruktozę). Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów,
pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
Lek zawiera żółcień pomarańczową i może powodować reakcje alergiczne.

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 miodowo-pomarańczowy nie należy stosować w czasie ciąży oraz w okresie karmienia piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Ze względu na postać farmaceutyczną leku nie należy stosować 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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