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TANTUM VERDE smak cytrynowy 3 mg 20 pastylek
 

Cena: 14,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka 3 mg

Opakowanie 20 pastyl.

Postać pastyl.

Producent ANGELINI PHARMA POLSKA SP. Z O.O

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

WskazaniaTantum Verde smak cytrynowy, 3 mg, lek na ból gardła i stany zapalne jamy ustnej, 20 pastylek do ssaniaTantum Verde
smak cytrynowy 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.DziałanieDzięki zawartości
benzydaminy, pastylki do ssania Tantum Verde o smaku cytrynowym 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.Wystarczą tylko 3 pastylki dziennie! Pastylki Tantum Verde łączą w sobie bezpieczeństwo i wygodę, a 3
pastylki na dobę zapewniają optymalny efekt terapeutyczny.Te pastylki na ból gardła z benzydaminą o smaku cytrynowym nie zawierają
cukru, dzięki czemu mogą być stosowane przez osoby chore na cukrzycę.Sposób użyciaZalecany 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.WażneZe 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.SkładSubstancją 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.
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