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Tantum Verde, 3 mg pastylki o smaku cytrynowym, 30 szt.
 

Cena: 16,70 zł

Opis słownikowy

Marka Tantum Verde

Postać pastylki do ssania

Producent Angelini

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Benzydamina

Opis produktu
 

Opis Tantum Verde, 3 mg pastylki o smaku cytrynowym, 30 szt.

Tantum Verde smak miętowy 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 miętowym 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.

Skład Tantum Verde, 3 mg pastylki o smaku cytrynowym, 30 szt.

Substancją czynną leku jest benzydaminy chlorowodorek. Jedna pastylka twarda zawiera 3 mg benzydaminy chlorowodorku.
Pozostałe składniki to: 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 (E 104), indygotyna (E 132).
Postać farmaceutyczna: dwuwklęsłe pastylki twarde koloru żółtego o smaku cytrynowym.

Dawkowanie Tantum Verde, 3 mg pastylki o smaku cytrynowym, 30 szt.
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Dawkowanie Tantum Verde pastylki smak cytrynowy – jak stosować?
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
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.
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.
W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe należy zwrócić się do lekarza.
Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Przeciwwskazania Tantum Verde, 3 mg pastylki o smaku cytrynowym, 30 szt.

Przeciwwskazania / Kiedy nie stosować leku Tantum Verde pastylki o smaku cytrynowym?
Kiedy nie stosować leku Tantum Verde w postaci pastylek o smaku cytrynowym:
• jeśli pacjent ma uczulenie na benzydaminę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
• u pacjentów z fenyloketonurią, gdyż lek zawiera aspartam, będący źródłem fenyloalaniny.
Ostrzeżenia i środki ostrożności:
Przed rozpoczęciem stosowania leku Tantum Verde smak cytrynowy należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
•    Nie zaleca się stosowania leku jeśli u pacjenta występuje uczulenie na kwas acetylosalicylowy (aspirynę) lub inne niesteroidowe leki
przeciwzapalne (NLPZ).
•    Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów, u których występowała astma oskrzelowa, gdyż może on spowodować duszność.
•    Jeśli objawy zapalenia w jamie ustnej, np. owrzodzenie, nie zaczną ustępować po 3 dniach stosowania leku, należy skontaktować się
z lekarzem, ponieważ u niektórych pacjentów owrzodzenie jamy ustnej może być objawem innego ciężkiego procesu chorobowego.
Lek Tantum Verde smak cytrynowy a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent
planuje stosować.
Nie badano oddziaływania leku Tantum Verde smak cytrynowy z innymi lekami.
Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Leku Tantum Verde smak cytrynowy nie należy stosować w czasie ciąży oraz w okresie karmienia piersią.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Miejscowe stosowanie benzydaminy w zalecanych dawkach nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Lek Tantum Verde smak cytrynowy zawiera aspartam, izomalt, kompozycje smakowo-zapachowe i butylohydroksyanizol.
Aspartam
Lek zawiera 3,26 mg aspartamu w każdej pastylce. Aspartam jest źródłem fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z
fenyloketonurią. Jest to rzadka choroba genetyczna, w której fenyloalanina gromadzi się w organizmie, z powodu jej nieprawidłowego
wydalania.
Izomalt
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed
przyjęciem leku.
Kompozycje smakowo-zapachowe
Lek zawiera kompozycje smakowo-zapachowe z alkoholem benzylowym, cytralem, cytronellolem, d-limonenem, eugenolem, geraniolem,
linalolem, które mogą powodować reakcje alergiczne.
Butylohydroksyanizol
Lek może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry) lub podrażnienie oczu i błon śluzowych.

Informacje dodatkowe Tantum Verde, 3 mg pastylki o smaku cytrynowym, 30 szt.

Pastylki Tantum Verde o smaku cytrynowym – jak przechowywać?
• Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
• Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w oryginalnym opakowaniu.
• Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
• Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których
się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
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