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Tantum Verde smak cytrynowy, 3 mg, pastylki twarde, 30 szt.
 

Cena: 23,42 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 pastyl.

Postać pastyl.twarde

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

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Tantum Verde smak cytrynowy to lek w formie pastylek do ssania do stosowania w leczeniu bólu, obrzęku oraz zaczerwienienia, które
towarzyszą stanom zapalnym jamy ustnej i gardła. Tantum Verde smak cytrynowy posiada działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe
oraz działa miejscowo znieczulająco i odkażająco.

Smak cytrynowy.

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

1 pastylka twarda zawiera 3 mg benzydaminy chlorowodorku.

Substancje pomocnicze: izomalt (E 593); kwas cytrynowy jednowodny, kompozycja smakowo-zapachowa cytrynowa
(butylohydroksyanizol, citral, olejek cytrynowy), kompozycja smakowo-zapachowa miętowa (mentol, octan mentylu, olejek mięty zielonej,
olejek mięty pieprzowej), aspartam (E 951), żółcień chinolinowa (E104), indygotyna (E 132).

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.

Tantum Verde smak cytrynowy należy przyjmować doustnie. Pastylkę należy ssać powoli. Nie połykać i nie żuć.
Leczenie ciągłe nie powinno przekraczać 7 dni.
Osoby dorosłe i dzieci w wieku powyżej 11 lat: 1 pastylka 3 razy na dobę.
Nie stosować dawki większej niż zalecana.

Działanie
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Tantum Verde smak cytrynowy zawiera jako substancję czynną benzydaminę, która działa przeciwzapalnie i przeciwbólowo a także
miejscowo znieczula oraz odkaża.

Wskazania
Lek stosuje się do leczenia dolegliwości i objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk) związanych ze stanami zapalnymi jamy ustnej i gardła.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Tantum Verde smak cytrynowy:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
u pacjentów z fenyloketonurią, ponieważ lek zawiera aspartam, który jest źródłem fenyloalaniny.
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