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TANTUM VERDE aerozol do stosowania w jamie ustnej i
gardle 1,5 mg 30 ml
 

Cena: 19,75 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 30 ml (atomiz.)

Postać płyn

Producent ANGELINI PHARMA POLSKA SP. Z O.O

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

WskazaniaTantum Verde 1,5 mg/ml, lek na ból gardła i stany zapalne jamy ustnej, aerozol do stosowania w jamie ustnej i gardle, 30
mlTantum Verde to bezpieczny, skuteczny i sprawdzony lek na ból gardła i stany zapalne jamy ustnej dla całej rodziny, może być
stosowany nawet u małych dzieci (powyżej 4 kg masy ciała).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. To lek oryginalny, szczegółowo przebadany klinicznie, zawierający najwyższej
jakości substancję czynną – benzydaminę, której czystość to minimum 99%. Ze względu na mechanizm działania, lek może być
stosowany razem z innymi lekami należącymi do NLPZ, m.in. tymi zawierającymi ibuprofen lub pochodne kwasu
salicylowego.DziałanieDzięki zawartości benzydaminy, aerozol Tantum Verde działa przeciwzapalnie, przeciwbólowo i antyseptycznie,
miejscowo znieczula, zmniejsza zaczerwienienie i obrzęk wywołane infekcjami wirusowymi i bakteryjnymi, przynosząc
ulgę.BEZPIECZNY – nawet u małych dzieci. Tantum Verde w sprayu to lek dla pacjentów w każdym wieku. Może być stosowany nawet u
małych dzieci (o masie ciała powyżej 4 kg). Jest bezpieczny, ponieważ działa miejscowo, osiągając duże stężenie w tkankach objętych
procesem zapalnym.BEZPIECZNY APLIKATOR. Butelka z kaniulą pozwala na precyzyjną aplikację leku. Opatentowany, wysokiej jakości
aplikator zapewnia 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 wystarcza aż na 180 aplikacji leku.Lek Tantum Verde stosuje się
nie tylko do leczenia objawów związanych ze stanem zapalnym jamy ustnej i gardła, ale także w zapaleniu błon śluzowych po
radioterapii i w stanach po zabiegach operacyjnych w laryngologii i stomatologii, a także po intubacji.Sposób użyciaLek Tantum Verde
należy rozpylać na błonę śluzową jamy ustnej i gardła.Zalecana dawka to:Dzieci i młodzieżDzieci w wieku poniżej 6 lat: 1 dawka leku (
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 w
wieku od 6 do 12 lat: 4 dawki leku, od 2 do 6 razy na dobę.Dzieci w wieku powyżej 12 lat: od 4 do 8 dawek leku od 2 do 6 razy na
dobę.DorośliOd 4 do 8 dawek (rozpyleń) leku od 2 do 6 razy na dobę.Każda dawka leku zawiera 0,17 ml roztworu.Nie stosować dawki
większej niż zalecana. Leczenie ciągłe nie powinno być dłuższe niż 7 dni, a o jego ewentualnym przedłużeniu powinien zadecydować
lekarz.WażnePrzed rozpoczęciem stosowania Tantum Verde należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.Stosowanie, zwłaszcza
długotrwałe, leków o działaniu miejscowym, może spowodować reakcję uczuleniową. W takim przypadku lek należy odstawić i zgłosić
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się do lekarza, który zaleci odpowiednie postępowanie.SkładSubstancją czynną leku jest benzydaminy chlorowodorek. 100 ml roztworu
zawiera 0,15 g benzydaminy chlorowodorku.Pozostałe składniki to: glicerol, etanol 96%, metylu parahydroksybenzoesan, kompozycja
smakowo-zapachowa miętowa, sacharyna, sodu wodorowęglan, polisorbat 20, woda oczyszczona.Postać farmaceutyczna: aerozol do
stosowania w jamie ustnej i gardle.
 

Galeria
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

https://aptekazawiszy.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

