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TANTUM VERDE cytryna 30 pastylek do ssania
 

Cena: 23,19 PLN

Opis produktu
 

Tantum Verde w wygodnych pastylkach do ssania o smaku cytrynowym na ból gardła

Aktywnym składnikiem jest benzydamina, która działa przeciwbólowo oraz miejscowo znieczulająco. Dodatkowo działa przeciwzapalnie
oraz odkażająco. Tabletki łagodzą ból, podrażnienie oraz stan zapalny.

Tantum Verde - lek na ostry ból gardła dla dorosłych i dzieci powyżej 6 lat.

Skład:
Substancją czynną leku jest benzydaminy chlorowodorek (Benzydamini hydrochloridum).

1 pastylka twarda zawiera 3 mg benzydaminy chlorowodorku.

Substancje pomocnicze: 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 (E104), indygotyna (E 132).

Sposób użycia:
1 pastylka 3 razy na dobę.
Dzieci w wieku od 6 do 11 lat muszą przyjmować produkt pod nadzorem osoby dorosłej.
Jeżeli w ciągu 3 dni nie nastąpi poprawa, należy skonsultować się z lekarzem.

Przeciwwskazania:
Kiedy nie stosować leku Tantum Verde smak cytrynowy:
jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
u pacjentów z fenyloketonurią, ponieważ lek zawiera aspartam, który jest źródłem fenyloalaniny.
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Działania niepożądane:
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 na 100 osób):

reakcje skórne w wyniku nad wrażliwości na światło.

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 na 1000 osób):

pieczenie lub suchość w jamie ustnej. W razie wystąpienia tych objawów, można je zmniejszyć wypijając szklankę wody powoli, małymi
łykami.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane u 1 na 10000 osób):

skurcz krtani.

Działania niepożądane o nieznanej częstości:

przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego u płodu,
reakcja alergiczna (nadwrażliwość),
ciężka reakcja alergiczna (wstrząs anafilaktyczny),
niedoczulica jamy ustnej (miejscowa utrata wrażliwości błony śluzowej jamy ustnej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:
Nie zaleca się stosowania leku jeśli pacjent ma alergię na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ).
Należy skonsultować się z lekarzem jeśli występuje/występowała astma oskrzelowa, gdyż lek Tantum Verde cytrynowy może nasilać
duszność.
W przypadku, gdy objawy stanu zapalnego (np. owrzodzenie) utrzymują się dłużej niż 3 dni należy skontaktować się z lekarzem, gdyż
mogą to być symptomy innej choroby.
Produkt leczniczy Tantum Verde smak cytrynowy zawiera izomalt - rodzaj cukru. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję
niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
Produkt leczniczy Tantum Verde smak cytrynowy zawiera aspartam, źródło fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z
fenyloketonurią.

Ciąża i karmienie piersią:
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub planuje mieć dziecko powinna poradzi się lekarza lub
farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Leku Tantum Verde smak cytrynowy nie należy stosować w czasie ciąży oraz w okresie karmienia piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:
Leku Tantum Verde nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat ze względu na postać pastylek twardych i związane z tym ryzyko
zakrztuszenia. Z tego względu u dzieci w wieku od 6 do 11 lat lek powinien być stosowany pod kontrolą osoby dorosłej.
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