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Tantum verde 3 mg x 20 pastylek do ssania o smaku
eukaliptusowym
 

Cena: 15,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 pastylek

Postać Pastylki

Producent ANGELINI

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Benzydaminum

Opis produktu
 

Skład

Substancją czynną leku 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).

Wskazania i działanie

Tantum Verde smak eukaliptusowy to sprawdzony lek na ból gardła i stany zapalne jamy ustnej dla dorosłych i dzieci od 6. roku
życia.
Substancją czynną leku jest benzydamina należąca do indolowych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) o szerokim i
kompleksowym spektrum działania w leczeniu dolegliwości i objawów związanych ze stanami zapalnymi jamy ustnej i gardła.
Dzięki zawartości benzydaminy, pastylki do ssania Tantum Verde o smaku eukaliptusowym działają przeciwzapalnie,
przeciwbólowo, antyseptycznie oraz miejscowo znieczulają, zmniejszają zaczerwienienie i obrzęk wywołane infekcjami
wirusowymi i bakteryjnymi, przynosząc ulgę.
Pastylki do ssania z benzydaminą to jedyne pastylki o działaniu przeciwzapalnym, które mogą być stosowane u dzieci od 6 lat.
Ze względu na mechanizm działania mogą być stosowane razem z innymi lekami należącymi do NLPZ, m.in. tymi zawierającymi
ibuprofen lub pochodne kwasu salicylowego.

Dawkowanie
Zalecany sposób dawkowania:
1 pastylka 3 razy na dobę.
Pastylkę należy ssać powoli. Nie połykać ani nie żuć. Nie stosować dawki większej niż zalecana. Leczenie ciągłe nie powinno
przekraczać 7 dni.
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Stosowanie u dzieci i młodzieży
Ze względu na postać farmaceutyczną lek nie powinien być stosowany u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
U dzieci w wieku od 6 do 11 lat lek powinien być stosowany pod kontrolą osoby dorosłej.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na składniki preparatu. Nie stosować pastylek u osób chorych na fenyloketonurię (zawierają aspartam).

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Działaniami niepożądanymi o nieznanej częstości (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych) są reakcje
alergiczne, które mogą być ciężkie.
Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli wystąpi którykolwiek z następujących objawów:

nagły obrzęk jamy ustnej lub gardła,
trudności w oddychaniu,
wysypka lub świąd, szczególnie jeśli obejmuje całe ciało.

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 1 000 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 klatce
piersiowej, i (lub) uczucie zawrotów głowy/omdlenia, silny świąd skóry lub wystające guzki na skórze, obrzęk twarzy, warg,
języka i (lub) gardła; reakcja taka może zagrażać życiu,
niedoczulica jamy ustnej (miejscowa utrata wrażliwości błony śluzowej jamy ustnej).

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.
 

Galeria
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