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Tantum Verde pastylki o smaku cytrynowym *30 szt.
 

Cena: 22,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka 3 mg

Opakowanie 30 pastyl.

Postać pastyl.twarde

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

Rejestracja lek bez recepty

Substancja
czynna

Benzydaminum

Opis produktu
 

Nazwa: Tantum Verde smak cytrynowy pastylki do ssania
Opakowanie:  30 szt.
Skład:  Substancją czynną leku jest benzydaminy chlorowodorek. Jedna pastylka twarda zawiera 3 mg benzydaminy chlorowodorku.

Pozostałe składniki to: izomalt, kwas cytrynowy jednowodny, aromat cytrynowy, aromat miętowy, aspartam 3,26 mg, żółcień
chinolinowa (E 104), indygotyna (E132).

Lek Tantum Verde smak cytrynowy zawiera izomalt i aspartam.

Lek zawiera aspartam, źródło fenyloalaniny.
Opis produktu: LekTantum Verde smak cytrynowy zawiera substancję czynną - benzydaminę, należącą do indolowych niesteroidowych
leków przeciwzapalnych (NLPZ) do stosowania miejscowego i ogólnego.
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 ogół
dobrze tolerowany i nadaje się do miejscowego leczenia objawów zapalenia.
Wskazania:  Lek stosuje się do leczenia dolegliwości i objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk) związanych ze stanami zapalnymi jamy
ustnej i gardła.
Przeciwwskazania:  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.
Ze względu na postać farmaceutyczną lek nie powinien być stosowany u dzieci w wieku poniżej 6 lat
Działania niepożądane:  Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niezbyt często (częściej niż u 1 na 1000, ale rzadziej niż ul na 100 osób):

uszkodzenie skóry w wyniku nadwrażliwości na światło (odczyny fototoksyczne).
Rzadko (częściej niż u 1 na 10 000, ale rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

uczucie pieczenia lub suchość błony śluzowej jamy ustnej, reakcje nadwrażliwości.
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Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

skurcz krtani, obrzęk naczynioruchowy, reakcje anafilaktyczne.
Uwaga:  W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed
zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

U dzieci w wieku poniżej 12 lat, lek Tantum Verde smak cytrynowy powinien być stosowany pod kontrolą osoby dorosłej.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe należy zwrócić się do lekarza.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Sposób użycia:  Należy ssać po 1 pastylce 3 razy na dobę. Nie stosować dawki większej niż zalecana. Leczenie ciągłe nie powinno być
dłuższe niż 7 dni.

Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.
Status:  Produkt leczniczy

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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