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Tantum Verde rozt.do płukania 240ml
 

Cena: 37,63 pln

Opis słownikowy

Dawka 1,5 mg/ml

Kraj produkcji Włochy

Opakowanie 240 ml (butelka)

Postać rozt.do płuk.j.ust.i gardła

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
 

Skład 100 ml roztworu zawiera substancję czynną: 0,15g benzydaminy chlorowodorku oraz substancje pomocnicze: glicerol, etanol 96ş,
metylu parahydroksybenzoesan, kompozycja smakowo-zapachowa miętowa, sacharyna, sodu wodorowęglan, polisorbat 20, żółcień
chinolinowa 70% (E104), błękit patentowy V85% (E131), woda oczyszczona.  Działanie Benzydamina charakteryzuje się działaniem
przeciwzapalnym i przeciwbólowym oraz działa miejscowo znieczulająco i odkażająco. Lek miejscowo dobrze się wchłania osiągając
duże stężenie w tkankach objętych procesem zapalnym. Lek jest na ogół 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 błon śluzowych po radioterapii, w stanach po zabiegach
operacyjnych w laryngologii i stomatologii a także po intubacji.  Dawkowanie Lek stosuje się od 2 do 3 razy na dobę. Jednorazowo
należy użyć ok. 15ml (1 łyżka stołowa) stężonego lub rozcieńczonego niewielka ilością wody, roztworu Tantum Verde i płukać jamę
ustną i gardło przez 20 do 30 sekund.Nie stosować dawki większej niż zalecana. Leczenie ciągłe nie powinno przekraczać siedmiu dni a
o jego ewentualnym przedłużeniu powinien zadecydować lekarz.  Przeciwwskazania Lek jest przeciwwskazany u pacjentów z
nadwrażliwością na którąkolwiek substancję leku.  Informacja Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która
zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i
przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża
Twojemu życiu lub zdrowiu. 
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