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Tantum Verde Forte Aerozol 15 ml
 

Cena: 37,31 pln

Opis słownikowy

Dawka 3 mg/ml

Kraj produkcji Włochy

Opakowanie 15 ml

Postać aer.do st.w j.ustnej

Producent/
Dystrybutor

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

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Benzydaminum

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Aerozol do stosowania w jamie ustnej i gardle. Lek Tantum Verde Forte ma postać roztworu o smaku miętowym, służącym do
rozpylania 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
nasilają, 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. Przeciwskazania Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na
substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku. Skład Substancją czynną leku jest benzydaminy chlorowodorek 100
ml roztworu zawiera 0,3 g benzydaminy chlorowodorku Ponadto lek zawiera glicerol, etanol 96%, olej rycynowy uwodorniony, sacharynę
sodową, metylu parahydroksybenzoesan, kompozycję smakowo-zapachową miętową ,wodę oczyszczoną. 
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