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Tantum Verde, 0,15%, roztwór do płukania jamy ustnej i
gardła, 240 ml
 

Cena: 26,94 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 240 ml (butelka)

Postać rozt.do płuk.j.ust.i gardła

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

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Tantum Verde to lek w postaci roztworu do płukania jamy ustnej i gardła o działaniu przeciwzapalnym oraz przeciwbólowym, dodatkowo
miejscowo znieczula i odkaża. Tantum Verde stosuje się głównie przy bólu, zaczerwienieniu czy obrzęku jamy ustnej oraz gardła. Lek
można także stosować m. in. po zabiegach operacyjnych w laryngologii i stomatologii.

Skład
Substancją czynną leku jest benzydaminy chlorowodorek (Benzydamini hydrochloridum).

100 ml roztworu zawiera 0,15 g benzydaminy chlorowodorku.

Substancje pomocnicze: glicerol, etanol 96%, metylu parahydroksybenzoesan, kompozycja smakowo-zapachowa miętowa, sacharyna,
sodu wodorowęglan, polisorbat 20, żółcień chinolinowa 70% (E104), błękit patentowy V 85% (E131), woda oczyszczona.

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.

Lek stosuje się w postaci płynu do płukania na śluzówkę jamy ustnej i gardła.
Do płukania za każdym razem należy używać 15 ml stężonego lub rozcieńczonego niewielką ilością wody roztworu.
Leczenie ciągłe nie powinno być dłuższe niż 7 dni, a o jego ewentualnym przedłużeniu powinien zadecydować lekarz.
Dawkowanie: 2 do 3 razy dziennie płukać jamę ustną i gardło przez 20 do 30 sekund.

Działanie
Tantum Verde zawiera benzydaminę, która należy do indolowych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) i wykazuje działanie
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przeciwbólowe oraz przeciwzapalne, jak również miejscowo znieczulające a także odkażające.

Wskazania
Wskazaniami do stosowania Tantum Verde są:

leczenie objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk) związanych ze stanem zapalnym jamy ustnej oraz gardła, czyli w zakażeniach
bakteryjnych i wirusowych,
zapalenie błon śluzowych po radioterapii,
stan po zabiegach operacyjnych w laryngologii i stomatologii,
po intubacji.
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