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Tantum verde forte aerozol 3mg/ml 15 ml
 

Cena: 23,60 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 15 ml

Postać Aerozole

Producent ANGELINI

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Benzydaminum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Tantum Verde Forte w postaci aerozolu jest preparatem z benzydaminy chlorowodorkiem, który ma właściwości miejscowo
znieczulające i gaszące stan zapalny. Lek wchłania się szybko i działa bezpośrednio w miejscu aplikacji, szybko przynosząc ulgę od
uciążliwych dolegliwości. Zestaw zawiera wygodny w użyciu aplikator, który umożliwia precyzyjne dostarczenie składnika czynnego w
miejsce docelowe jego działania. Lek przeznaczony jest do stosowania przez pacjentów dorosłych.

Na co jest Tantum Verde Forte? Wskazaniem do stosowania leku jest ostry ból gardła, jego zaczerwienienie i obrzęk. Produkt może być
pomocny zarówno w przypadku stanów zapalnych jamy ustnej i gardła, jak i przy infekcjach bakteryjnych i wirusowych gardła. Lek
można stosować w przypadku zapalenia krtani oraz po zabiegach operacyjnych z dziedziny laryngologii czy stomatologii. Składnik
czynny leku, benzydamina, jest przedstawicielem niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Wykazuje działanie przeciwbólowe i
przeciwzapalne, a poza tym działa miejscowo znieczulająco oraz odkażająco.

W opakowaniu znajduje się 15 ml aerozolu Tantum Verde Forte. W skład 100 ml roztworu wchodzi 0,3 g benzydaminy chlorowodorku
oraz składniki pomocnicze. Każda dawka aerozolu składa się z 0,17 ml leku. Przed zastosowaniem aerozolu należy przeczytać dokładnie
ulotkę dołączoną do opakowania. Lek Tantum Verde Forte należy stosować zgodnie ze wskazaniami zawartymi w ulotce, chyba że
lekarz zaleci inaczej. Rekomendowane dawkowanie Tantum Verde Forte to 2–4 dawki aerozolu aplikowane 2–6 razy na dobę. Lek
Tantum Verde Forte nie powinien być stosowany dłużej niż tydzień. O ewentualnym przedłużeniu kuracji zadecydować może jedynie
lekarz.

U niektórych pacjentów stosujących lek Tantum Verde Forte aerozol mogą wystąpić działania niepożądane. Niezbyt często lek
przyczynia się do odczynów fototoksycznych, a rzadko powoduje suchość w jamie ustnej lub pieczenie. Bardzo rzadko natomiast
wywołuje skurcz krtani bądź obrzęk naczynioruchowy. Istnieją również skutki uboczne leku Tantum Verde Forte o nieznanej
częstotliwości występowania. Zaliczyć można do nich reakcję alergiczną, ciężką reakcję alergiczną (w tym objawy wstrząsu
anafilaktycznego, takie jak obrzęki, zawroty głowy, omdlenia czy trudności w oddychaniu), a także nudności, wymioty, bóle lub zawroty
głowy oraz niedoczulicę jamy ustnej. Miejscowe objawy niepożądane leku zazwyczaj ustępują samoczynnie. Mimo wszystko w
przypadku zaobserwowania u siebie skutków ubocznych leku (również tych nieopisanych w ulotce) zaleca się konsultację z lekarzem.
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Nie każdy powinien też stosować lek Tantum Verde Forte, ponieważ istnieją ku temu pewne przeciwwskazania. Zalicza się do nich
nadwrażliwość pacjenta na składnik czynny lub substancje pomocnicze aerozolu. Produkt nie powinien być również stosowany przez
dzieci, gdyż przeznaczony jest dla pacjentów dorosłych. Produktu leczniczego nie powinny poza tym stosować pacjentki w ciąży i
karmiące piersią.

Skład

Substancją czynną leku jest benzydaminy chlorowodorek. 100 ml roztworu zawiera 0,3 g benzydaminy chlorowodorku.
Pozostałe składniki to: glicerol, etanol 96%, olej rycynowy uwodorniony, sacharyna sodowa, metylu parahydroksybenzoesan,
kompozycja smakowo-zapachowa miętowa, woda oczyszczona.

Wskazania i działanie
Tantum Verde Forte lek w aerozolu zalecany jest w przypadku występowania infekcji wirusowych i bakteryjnych w jamie ustnej i jej
okolicach. Lek znajduje zastosowanie w:

leczeniu objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęki) związanych ze stanem zapalnym jamy ustnej i gardła tj. w zakażeniach
bakteryjnych i wirusowych, zapaleniu krtani, zapaleniu błon śluzowych po radioterapii, w stanach po zabiegach operacyjnych w
laryngologii i stomatologii, a także po intubacji.

Tantum Verde Forte zawiera benzydaminę, z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Benzydamina charakteryzuje się silnym
działaniem przeciwzapalnym i przeciwbólowym oraz działa miejscowo znieczulająco i odkażająco. Dzięki temu, że lek Tantum Verde
Forte miejscowo wchłania się bardzo dobrze i osiąga wysokie stężenie w tkankach objętych procesem zapalnym, dolegliwości szybko
ustępują. Preparat jest dobrze tolerowany i nadaje się do miejscowego leczenia objawów zapalenia.

Dawkowanie
Lek Tantum Verde Forte jest przeznaczony do stosowania przez osoby dorosłe, szczególnie przez osoby, które nie mogą płukać jamy
ustnej. Lek należy stosować 2-6 razy na dobę, po 2-4 dawki. Nie należy stosować go dłużej niż tydzień.

Przed pierwszym użyciem leku w postaci aerozolu, a w tym także Tantum Verde Forte, należy nacisnąć kilka razy przycisk, w celu
napełnienia pompki i uzyskania właściwego stopnia rozpylenia z odpowiednią dawką roztworu.

Przeciwwskazania
Leku Tantum Verde Forte nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub substancje pomocnicze
wchodzące w jego skład.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób, ale częściej niż u 1 na 1000 osób): uszkodzenie skóry w wyniku nadwrażliwości na światło
(odczyny fototoksyczne).
Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób, ale częściej niż u 1 na 10 000 osób): pieczenie lub suchość w jamie ustnej.
Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób): skurcz krtani, obrzęk naczynioruchowy.
Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

reakcja alergiczna (nadwrażliwość),
ciężka reakcja alergiczna (wstrząs anafilaktyczny), której objawy mogą obejmować trudności w oddychaniu, ból lub ucisk w
klatce piersiowej i (lub) uczucie zawrotów głowy/omdlenia, silny świąd skóry lub uniesione guzki na skórze, obrzęk twarzy, warg,
języka i (lub) gardła, oraz która może potencjalnie zagrażać życiu.
nudności, wymioty, niedoczulica jamy ustnej, zawroty głowy, bóle głowy.

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.

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.
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Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
 

Galeria
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