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Tantum Verde, 1,5 mg, aerozol do stosowania w jamie ustnej
i gardle, 30 ml
 

Cena: 25,10 zł

Opis słownikowy

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

Opis produktu
 

Opis

Tantum Verde to produkt leczniczy do stosowania w jamie ustnej i gardle w przypadku stanów zapalnych z towarzyszącym bólem,
zaczerwienieniem, obrzękiem, a także po zabiegach operacyjnych w laryngologii i stomatologii.

Skład
Substancją czynną jest: benzydamina (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, woda oczyszczona.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania w jamie ustnej i gardle na błonę śluzową.
Każda dawka zawiera 0,17 ml roztworu.
Leku nie stosować dłużej niż 7 dni bez konsultacji z lekarzem.
Przy pierwszym użyciu leku, przycisk pompki należy nacisnąć kilka razy w celu napełnienia pompki i uzyskania prawidłowego rozpylenia.
Dzieci poniżej 6 lat: 1 dawka leku (1 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 leku od 2 do 6 razy na dobę.

Działanie
Tantum Verde zawiera benzydaminę należącą do grupy leków NLPZ o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym. Benzydamina
miejscowo działa również znieczulająco i odkażająco. Lek osiąga duże stężenie w obrębie tkanek objętych stanem zapalnym. Tantum
Verde łagodzi ból i inne objawy związane ze stanem zapalnym wynikającym z zakażenia bakteryjnego, wirusowego, a także po
niektórych zabiegach jak radioterapia, intubacja, operacje stomatologiczne i laryngologiczne

Wskazania
Objawowe leczenie stanu zapalnego jamy ustnej i gardła obejmujące objawy jak ból, zaczerwienienie, obrzęk.
Objawowe leczenie zapalenia błon śluzowych po zabiegach operacyjnych radioterapii i intubacji.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

