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Tantum Verde aer.do j.ustnej 1,5mg/1ml
 

cena: 20,93 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Dawka 1,5 mg/ml

Opakowanie 30 ml (butelka)

Postać aer.do st.w j.ustnej

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

Rejestracja

Substancja
czynna

Benzydaminum

Opis produktu
 

Wskazania:

Leczenie 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.

Działanie:

Miejscowo przeciwzapalne, przeciwbólowe, znieczulające, antyseptyczne.

Sposób użycia:

Dzieci poniżej 6. lat: 1 dawka leku (rozpylenie) na 4kg masy ciała, od 2 do 6 razy na dobę.
Dzieci od 6. do 12. lat: 4 dawki leku od 2 do 6 razy na dobę.
Dzieci powyżej 12. lat: od 4 do 8 dawek leku od 2 do 6 razy na dobę.
Dorośli: od 4 do 8 dawek (rozpyleń) leku od 2 do 6 razy na dobę.
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Skład:

1ml aerozolu zawiera 1,5mg chlorowodorku benzydaminy oraz substancje pomocnicze:
glicerol, etanol 96%, metylu parahydroksybenzoesan, kompozycja smakowo-zapachowa
miętowa, sacharyna, sodu wodorowęglan, polisorbat 20, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Nie należy stosować w ciąży i okresie karmienia
piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed
zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Działania niepożądane:

Zaburzenia żołądka i jelit: (rzadko) pieczenie lub suchość w jamie ustnej; (częstość nieznana)
nudności, wymioty, niedoczulica jamy ustnej. Zaburzenia układu immunologicznego:
(częstość nieznana) reakcje nadwrażliwości, reakcje anafilaktyczne. Zaburzenia układu
nerwowego: (częstość nieznana) zawroty głowy, bóle głowy. Zaburzenia układu oddechowego,
klatki piersiowej i śródpiersia: (bardzo rzadko) skurcz krtani. Zaburzenia skóry i tkanki
podskórnej: (niezbyt często) odczyny fototoksyczne; (bardzo rzadko) obrzęk
naczynioworuchowy. Miejscowe objawy są związane z działaniem farmakodynamicznym
benzydaminy, która między innymi wykazuje działanie miejscowo znieczulające. Miejscowe
działania niepożądane są zazwyczaj przemijające, ustępują samoistnie i rzadko wymagają
dodatkowego leczenia.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej.
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