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Tantum Verde Forte 3mg/ml aerozol 15ml
 

Cena: 23,18 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Angelini Pharma Polska

Postać aerozol

Substancja
czynna

benzydamina

Typ produktu produkt leczniczy

Wiek dorośli

Opis produktu
 

Aerozol Tantum Verde Forte – na co, wskazania i działanie:

Tantum Verde Forte to skuteczny lek na ostre stany zapalne jamy ustnej i gardła (w tym zapalenie krtani) dla dorosłych. Lek w postaci
aerozolu zawiera podwójną¹ dawkę benzydaminy, dzięki czemu szybko hamuje rozwój stanu zapalnego i przynosi ulgę.

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. Tantum
Verde Forte to sprawdzony i skuteczny lek, szczegółowo przebadany klinicznie. Ze względu na mechanizm działania może być
stosowany razem z innymi lekami należącymi do NLPZ, m.in. tymi zawierającymi ibuprofen lub pochodne kwasu salicylowego.

Dzięki podwójnej dawce benzydaminy¹, aerozol Tantum Verde Forte działa silniej przeciwzapalnie, przeciwbólowo i antyseptycznie,
miejscowo znieczula, zmniejsza zaczerwienienie i obrzęk wywołane infekcjami wirusowymi i bakteryjnymi.

SZYBKIE DZIAŁANIE – zawiera podwójną¹ dawkę benzydaminy, dzięki czemu szybko hamuje rozwój i objawy stanu zapalnego.
Lek wchłania się miejscowo i osiąga wysokie stężenie w tkankach objętych procesem zapalnym, dzięki temu dolegliwości
szybko ustępują.
WYGODNY APLIKATOR I PRECYZYJNE DAWKOWANIE. Niewielki pojemnik mieści się nawet w kieszeni, co pozwala na
zastosowanie leku w każdej sytuacji. Opatentowany, wysokiej jakości aplikator zapewnia precyzyjną i sprawną aplikację leku w
miejscu występowania stanu zapalnego – trafia bezpośrednio do źródła bólu, działając na przyczynę dolegliwości.
Ten lek z benzydaminą NIE ZAWIERA CUKRU, dzięki czemu może być stosowany przez osoby chore na cukrzycę.
Ma przyjemny, słodko-miętowy smak.
Wydajne opakowanie umożliwia aż 88 aplikacji leku.

Lek Tantum Verde Forte stosuje się nie tylko do leczenia objawów związanych ze stanem zapalnym jamy ustnej i gardła (w tym

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.apte.pl
https://www.apte.pl/tantum-verde-forte-3mg-ml-aerozol-15ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
APTE.PL A.T.HINZ S.J.

ul. Obwodowa 35E A/14,15, Reda
58 676 68 05

 
zapalenie krtani), ale także w zapaleniu błon śluzowych po radioterapii i w stanach po zabiegach operacyjnych w laryngologii i
stomatologii, a także po intubacji.

Co zawiera lek Tantum Verde Forte w aerozolu - skład:

Substancją czynną leku jest benzydaminy chlorowodorek. 100 ml roztworu zawiera 0,3 g benzydaminy chlorowodorku.
Pozostałe składniki to: glicerol, etanol 96%, olej rycynowy uwodorniony, sacharyna sodowa, metylu parahydroksybenzoesan,
kompozycja smakowo-zapachowa miętowa, woda oczyszczona.
Postać farmaceutyczna: aerozol do stosowania w jamie ustnej i gardle.

Dawkowanie Tantum Verde Forte aerozol 3 mg/ml – jak stosować?

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według wskazań zaleceń lekarza lub
farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Lek jest przeznaczony do stosowania przez osoby dorosłe.
Lek należy stosować od 2 do 6 razy na dobę, po 2 - 4 dawki.
Każda dawka zawiera 0,17 ml roztworu.
Nie stosować dawki większej niż zalecana.
Lek jest przeznaczony do krótkotrwałego stosowania. Leczenie ciągłe nie powinno być dłuższe niż 7 dni. Gdyby dolegliwości
powtarzały się lub nasilały, należy poradzić się lekarza.

Kiedy nie stosować leku Tantum Verde Forte:

jeśli pacjent ma uczulenie na benzydaminę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

¹ W stosunku do Tantum Verde aerozol 1,5 mg/ml.
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