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Tantum Flu o smaku pomarańczowym x 10 sasz
 

Cena: 18,80 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 10 sasz

Postać Proszki

Producent ANGELINI

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Paracetamolum, Phenylephrini
hydrochloridum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Tantum Flu o smaku pomarańczowym w postaci saszetek, których zawartość należy rozpuścić w gorącej wodzie, jest preparatem
przeznaczonym dla pacjentów dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12. lat. Lek ma w składzie paracetamol oraz chlorowodorek
fenylefryny.
Na co jest Tantum Flu o smaku pomarańczowym? Wskazaniem do stosowania leku jest łagodzenie dolegliwości towarzyszących
przeziębieniu i grypie. Lek może być stosowany w przypadku dolegliwości bólowych gardła i głowy. Można też stosować go w przypadku
przekrwienia lub obrzęku śluzówki nosa, poza tym ma zastosowanie w obniżaniu temperatury. Działanie leku polega na redukowaniu
dolegliwości bólowych i obniżaniu gorączki oraz na obkurczaniu naczyń krwionośnych błony śluzowej nosa i na zmniejszaniu obrzęku
śluzówki.

W opakowaniu znajduje się 10 saszetek Tantum Flu o smaku pomarańczowym. W skład każdej saszetki leku wchodzi 600 mg
paracetamolu oraz 10 mg chlorowodorku fenylefryny (co stanowi odpowiednik 8,2 mg fenylefryny) oraz substancje pomocnicze. Zanim
pacjent zastosuje lek Tantum Flu o smaku pomarańczowym, powinien zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. 
Zalecane dawkowanie Tantum Flu o smaku pomarańczowym to w przypadku młodzieży od 12. roku życia i pacjentów dorosłych 1
saszetka przyjmowana co 4–6 godzin, jednak jednocześnie nie więcej niż 4 saszetki leku na dobę. Aby prawidłowo przyjąć lek Tantum
Flu o smaku pomarańczowym, należy rozpuścić zawartość 1 saszetki w szklance gorącej lub zimnej wody oraz w razie potrzeby
dosłodzić do smaku. Jeśli pacjent będzie stosować lek 3 dni i nie zauważy poprawy lub jego dolegliwości nasilą się, powinien
skonsultować się z lekarzem. Tantum Flu o smaku pomarańczowym jest lekiem, który nie powinien być stosowany dłużej niż 5 dni.

U pacjentów stosujących lek Tantum Flu o smaku pomarańczowym mogą pojawić się działania niepożądane. Do możliwych skutków
ubocznych leku należy zaliczyć reakcje alergiczne lub reakcje nadwrażliwości, poza tym lek może przyczyniać się do ciężkich reakcji
skórnych. Lek Tantum Flu o smaku pomarańczowym może powodować zmiany parametrów krwi, poza tym może przyczynić się do
wysokiego ciśnienia krwi i objawów towarzyszących (np. ból głowy, kołatanie serca, wymioty). Możliwe skutki uboczne leku obejmują
również trudności z oddawaniem moczu, jednak jest to skutek uboczny występujący jedynie u mężczyzn.

Nie każdy pacjent powinien stosować lek Tantum Flu o smaku pomarańczowym. Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość pacjenta na
paracetamol lub chlorowodorek fenylefryny, a poza tym nadwrażliwość na choć jeden z pozostałych składników leku. Tantum Flu o
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smaku pomarańczowym nie powinien być stosowany w przypadku ciężkiej choroby serca, poza tym przeciwwskazaniem jest wysokie
ciśnienie krwi bądź nadczynność tarczycy. Leku nie należy przyjmować wraz z sympatykomimetykami, poza tym nie należy stosować go
w czasie terapii inhibitorami monoaminooksydazy (lub do 14. dni od jej zakończenia).

Skład
Substancjami czynnymi leku są paracetamol i fenylefryny chlorowodorek. Każda saszetka zawiera 600 mg paracetamolu i 10 mg
fenylefryny chlorowodorku (co odpowiada 8,2 mg fenylefryny).
Pozostałe składniki to: sacharoza, kwas cytrynowy bezwodny, sodu cytrynian, skrobia kukurydziana, sodu cyklaminian, sacharyna
sodowa, kwas askorbowy, krzemionka koloidalna bezwodna, aromat czerwonej pomarańczy, kurkumina proszek 5% P-WD (kurkumina E
100 + syrop glukozowy wysuszony).
Tantum Flu o smak u pomarańczowym zawiera sacharozę, sód i glukozę.

Wskazania i działanie

Tantum Flu o smaku pomarańczowym jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży powyżej 12 lat w celu łagodzenia
objawów przeziębienia i grypy, w tym dolegliwości bólowych (m.in. bólu gardła i głowy), obrzęku i przekrwienia błony śluzowej
nosa oraz w celu obniżenia temperatury.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Tantum Flu o smaku pomarańczowym:

jeśli pacjent ma uczulenie na paracetamol, fenylefryny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba serca
jeśli u pacjenta występuje wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie) lub nadczynność tarczycy
jeśli pacjent przyjmuje lub w ciągu ostatnich 14 dni przyjmował leki zwane inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO), stosowane
zazwyczaj w leczeniu depresji
jeśli pacjent przyjmuje inne leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa i oczu (sympatykomimetyki)

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dawkowanie
Dorośli i dzieci w wieku od 12 lat: 1 saszetka co 4 - 6 godzin. Maksymalnie stosuje się 4 saszetki na dobę.
Sposób stosowania
Rozpuścić zawartość 1 saszetki w szklance gorącej lub zimnej wody (ok. 150 ml), ewentualnie dosłodzić do smaku.Jeśli po upływie 3 dni
nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Leku Tantum Flu o smaku
pomarańczowym nie należy stosować dłużej niż 5 dni.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Jeśli u pacjenta wystąpią
jakiekolwiek objawy niepożądane wymienione poniżej, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie:

reakcje alergiczne lub reakcje nadwrażliwości (takie jak wysypka skórna)
zmiany we krwi, takie jak trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi, które może powodować, że łatwiej występuje
krwawienie i powstają siniaki), pancytopenia (zmniejszenie liczby białych i czerwonych krwinek), agranulocytoza, leukopenia lub
neutropenia (zmniejszenie liczby krwinek białych, co zwiększa ryzyko wystąpienia zakażenia),
wysokie ciśnienie krwi z towarzyszącym bólem głowy, wymioty, kołatanie serca (nieregularne lub przyspieszone bicie serca),
ostre zapalenie trzustki (po przyjęciu dawek większych niż zalecane),
trudności w oddawaniu moczu (jedynie u mężczyzn)
Informowano o bardzo rzadkich przypadkach występowania ciężkich reakcji skórnych.

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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