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Tantum Verde spray 30ml
 

Cena: 24,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka 1,5 mg/ml

Opakowanie 30 ml (butelka)

Postać aer.do st.w j.ustnej

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 spray
Opakowanie:  30ml
Skład: 100 ml roztworu zawiera substancję czynną 0,15 g benzydaminy chlorowodorku oraz substancje pomocnicze: glicerol, etanol 96°,
metylu parahydroksybenzoesan, kompozycja smakowo-zapachowa miętowa, sacharyna, sodu wodorowęglan, polisorbat 20, woda
oczyszczona.
Działanie:  Lek Tantum Verde w postaci aerozolu do stosowania w jamie ustnej i gardle zawiera substancję czynną- benzydaminę,
należącą do indolowych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) do stosowania miejscowego i ogólnego.
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 dobrze tolerowany i nadaje
się do miejscowego leczenia objawów zapalenia.
Wskazania:  Preparat stosowany w zapaleniu jamy ustnej i gardła (ból, zaczerwienienie, obrzęk), w zakażeniach bakteryjnych i
wirusowych, zapaleniu krtani, zapaleniu błon śluzowych po radioterapii, stanach po zabiegach operacyjnych w laryngologii i stomatologii,
a także po intubacji.
Dawkowanie: 

Dzieci poniżej 6 lat:

- 1 dawka leku (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 leku od 2 do 6 razy na dobę.
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Dzieci powyżej 12 lat:

- od 4 do 8 dawek leku od 2 do 6 razy na dobę.

Dorośli:

Od 4 do 8 dawek (rozpyleń) leku od 2 do 6 razy na dobę.

Każda dawka leku zawiera 0,17 ml roztworu.
Przeciwwskazania:  Lek jest przeciwwskazany u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną lub którykolwiek ze składników
leku.
Zawarta w leku substancja pomocnicza (metylu parahydroksybenzoesan) może spowodować reakcję alergiczną.
Działania niepożądane: Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób) i częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): reakcje
anafilaktyczne, uczucie pieczenia błony śluzowej jamy ustnej, suchość w jamie ustnej, nudności oraz wymioty, reakcje nadwrażliwości,
zaburzenia czucia, drętwienie, zawroty i bóle głowy, wysypka.

Miejscowe objawy są związane z działaniem farmakodynamicznym benzydaminy, która między innymi wykazuje działanie miejscowo
znieczulające.

Miejscowe działania niepożądane są zazwyczaj przemijające, ustępują samoistnie i rzadko wymagają dodatkowego leczenia.

Benzydamina stosowana miejscowo wchłania się w niewielkiej ilości do krążenia, w związku z tym ogólne działania niepożądane
występują bardzo rzadko.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożadane niewymienione w ulotce, należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.
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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