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Tantum Verde Smak Miodowo-Pomarańczowy 20 pastylek
 

Cena: 18,92 PLN

Opis słownikowy

Dawka 3 mg

Opakowanie 20 pastyl.

Postać pastyl.twarde

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

Rejestracja

Substancja
czynna

Benzydaminum

Opis produktu
 

TANTUM VERDE

zawiera substancję czynną benzydamini hydrochloridum należącą do grupy  niesteroidowych
leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych (NLPZ).

Smak miodowo-pomarańczowy

DZIAŁANIE:

Benzydamina charakteryzuje się działaniem przeciwzapalnym i przeciwbólowym oraz działa
miejscowo znieczulająco i odkażająco. lek miejscowo dobrze się wchłania osiągając duże
stężenie w tkankach objętych procesem zapalnym. lek jest na ogól dobrze tolerowany i nadaje
się do miejscowego leczenia objawów zapalenia.

WSKAZANIA:

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

DAWKOWANIE:

O ile lekarz nie zaleci inaczej należy ssać po 1 pastylce 3 razy na dobę.

SKŁAD:

Substancją czynną leku Tantum Verde smak miodowo-porańczowy jest benzydaminy
chlorowodorek.

Jedna pastylka twarda zawiera 3 mg benzydaminy chlorowodorku.

- Pozostałe składniki to: izomalt (E 593), olejek eukaliptusowy, kwas cytrynowy jednowodny,
acesulfam potasowy, lewomentol, żółcień chinolinowa (E 104), indygotyna (E 132)..

OSTRZEŻENIA: 

Przed rozpoczęciem stosowania leku Tantum Verde smak eukaliptusowy należy omówić to z
lekarzem lub farmaceutą.

Nie zaleca się stosowania leku jeśli u pacjenta występuje uczulenie na kwas acetylosalicylowy
(aspirynę) lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Lek należy stosować ostrożnie u
pacjentów, u których występowała astma oskrzelowa, gdyż może on spowodować duszność.

Jeśli objawy zapalenia w jamie ustnej np. owrzodzenie, nie zaczną ustępować po 3 dniach
stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem, ponieważ u niektórych pacjentów

owrzodzenie jamy ustnej może być objawem innego ciężkiego procesu chorobowego.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu
życiu lub zdrowiu.
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