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Tantum Verde Forte, 0,3% aerozol, 15 ml
 

Cena: 18,88 zł

Opis słownikowy

Marka Tantum Verde

Postać aerozol

Producent Angelini

Rejestracja Lek bez recepty

Opis produktu
 

Opis Tantum Verde Forte, 0,3% aerozol, 15 ml

Opis

Tantum Verde Forte to skuteczny lek na ostre stany zapalne jamy ustnej i gardła (w tym zapalenie krtani) dla dorosłych. Lek w postaci
aerozolu zawiera podwójną* dawkę benzydaminy, dzięki czemu szybko hamuje rozwój stanu zapalnego i przynosi ulgę.
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. Tantum
Verde Forte to sprawdzony i skuteczny lek, szczegółowo przebadany klinicznie. Ze względu na mechanizm działania może być
stosowany razem z innymi lekami należącymi do NLPZ, m.in. tymi zawierającymi ibuprofen lub pochodne kwasu salicylowego.

Dzięki podwójnej dawce benzydaminy*, aerozol Tantum Verde Forte działa silniej przeciwzapalnie, przeciwbólowo i antyseptycznie,
miejscowo znieczula, zmniejsza zaczerwienienie i obrzęk wywołane infekcjami wirusowymi i bakteryjnymi.

• SZYBKIE DZIAŁANIE – zawiera podwójną* dawkę benzydaminy, dzięki czemu szybko hamuje rozwój i objawy stanu zapalnego. Lek
wchłania się miejscowo i osiąga wysokie stężenie w tkankach objętych procesem zapalnym, dzięki temu dolegliwości szybko ustępują.
• WYGODNY APLIKATOR I PRECYZYJNE DAWKOWANIE. Niewielki pojemnik mieści się nawet w kieszeni, co pozwala na zastosowanie
leku w każdej sytuacji. Opatentowany, wysokiej jakości aplikator zapewnia precyzyjną i sprawną aplikację leku w miejscu występowania
stanu zapalnego – trafia bezpośrednio do źródła bólu, działając na przyczynę dolegliwości.
• Ten lek z benzydaminą NIE ZAWIERA CUKRU, dzięki czemu może być stosowany przez osoby chore na cukrzycę.
• Ma przyjemny, słodko-miętowy smak.
• Wydajne opakowanie umożliwia aż 88 aplikacji leku.
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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.
Postać farmaceutyczna: aerozol do stosowania w jamie ustnej i gardle.

 

 

Dawkowanie

Tantum Verde Forte należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Lek jest przeznaczony do stosowania przez osoby dorosłe, szczególnie przez osoby, które nie mogą płukać jamy ustnej.

Lek należy stosować od 2 do 6 razy na dobę, po 2 - 4 dawki.

Każda dawka zawiera 0,17 ml roztworu. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.

Lek jest przeznaczony do krótkotrwałego stosowania. Leczenie ciągłe nie powinno być dłuższe niż 7 dni. Gdyby dolegliwości powtarzały
się lub nasilały, należy poradzić się lekarza.

Działanie

Tantum Verde Forte zawiera substancję czynną - benzydaminę, z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).

Benzydamina charakteryzuje się silnym działaniem przeciwzapalnym i przeciwbólowym oraz działa miejscowo znieczulająco i
odkażająco. Dzięki temu, że lek miejscowo wchłania się bardzo dobrze i osiąga wysokie stężenie w tkankach objętych procesem
zapalnym, dolegliwości szybko ustępują. Lek jest dobrze tolerowany i nadaje się do miejscowego leczenia objawów zapalenia.

 

Wskazania

Lek stosuje się do leczenia objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk) 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.

Przeciwwskazania

Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Działania niepożądane

Zawarta w leku substancja pomocnicza (metylu parahydroksybenzoesan) może powodować reakcje alergiczne (możliwe są reakcje typu
późnego).

Jak każdy lek, Tantum Verde Forte może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bezpośrednio po zastosowaniu leku Tantum Verde Forte może wystąpić drętwienie lub uczucie kłucia w jamie ustnej i gardle. Reakcja ta
jest związana z prawidłowym działaniem leku ustępuje po krótkim czasie.

W pojedynczych przypadkach mogą wystąpić: lekkie pieczenie błony śluzowej, nudności i wymioty. Objawy te ustępują samoistnie po
odstawieniu leku.
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Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ciąża i karmienie piersią :

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Lekarz zadecyduje o możliwości stosowania leku
u kobiet w ciąży i u kobiet karmiących piersią.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania leku.

 

Galeria
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