Dor de Garganta

Dolorosa

A MINHA DOR DE GARGANTA É…

Irritante

Segura
Eficaz

A SOLUÇÃO TEM QUE TER…

Rápida

Ação Anti-inflamatória : reduz o edema e vermelhidão
Ação Antissética: elimina os microorganismos responsáveis
pelas infeções

Ação Analgésica : dessensibiliza os tecidos inflamados

Ação Anestésica: alivia a dor e sintomas associados
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Incómoda

(1-3)

AS PASTILHAS COM AÇÃO FARMACOLÓGICA +COMPLETA

+Completa

SABIA QUE…
A Benzidamina é uma molécula antiinflamatória não esteroide com
propriedades anestésicas e
analgésicas.
Foi sintetizada pela primeira vez em
1967 nos Laboratórios Angelini.
TANTUM
VERDE
Benzidamina

PASTILHAS

PASTILHAS

PASTILHAS

com
Flurbiprofeno

com
Tirotricina
Cloreto de Cetilpiridínio
Cloreto de
Oxibuprocaína

com
Álcool
Diclorobenzílico
Amilmetacresol

AÇÃO ANTI-INFLAMATÓRIA E ANTISSÉTICA
REFORÇADA (4)

Atualmente esta molécula é
comercializada em mais de 70 países e
largamente utilizada na prática clínica.

PORQUÊ BENZIDAMINA?

A estrutura química da Benzidamina é diferente da dos antiinflamatórios não esteroides (AINEs).
A Benzidamina é um forte inibidor de citocinas pró-inflamatórias e
um fraco inibidor da síntese de prostaglandinas.
A Benzidamina inibe com eficácia um amplo espectro de
microrganismos sendo ainda mais eficaz na inibição dos
microrganismos da cavidade orofaríngea.

+Eficaz

EFICÁCIA E RAPIDEZ COMPROVADAS

(5)

+Rápida
(5)

DORMUITO INTENSA

+Versátil
DORMODERADA
A INTENSA

0% SEMAÇUCAR
VARIEDADEDE
SABORES

AÇÃOANESTÉSICA
REFORÇADA
SABORAGRADÁVEL
EMBALAGEMPRÁTICA
AÇÃODIRETA
SABORSUAVE

O CUIDADO COMPLETO PARA A DOR DE GARGANTA DE TODA A FAMÍLIA.
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Tantum Verde 3 mg + 2,5 mg pastilhas
Cada pastilha contém 3 mg de cloridrato de benzidamina e 2,5 mg de benzocaína. Cada pastilha contém igualmente 1,33 g de açúcar
em pó (excipiente com efeito conhecido). Indicações terapêuticas: Tantum Verde pastilhas está indicado em adultos e crianças com
mais de 6 anos para o tratamento sintomático local no alívio da dor e irritação da boca e garganta. Posologia e modo de administração:
Adultos e crianças com mais de 6 anos: Uma pastilha 3 vezes ao dia. O tratamento não deve exceder os 7 dias. Crianças de 6-11 anos:
O produto deve ser administrado sob supervisão de um adulto. Crianças de idade inferior a 6 anos: Devido ao tipo de forma
farmacêutica a administração deve ser restrita a crianças com mais de 6 anos de idade. Uso orofaríngeo. As pastilhas devem ser
dissolvidas lentamente na boca. Não engolir. Não mastigar. Contraindicações: Hipersensibilidade às substâncias ativas ou a qualquer
um dos excipientes. Advertências e precauções especiais de utilização: Não aconselhável em doentes com hipersensibilidade ao ácido
salicílico e/ou outros AINEs. A utilização prolongada, pode causar sensibilização. Pode desenvolver-se broncospasmo em doentes com
asma brônquica instalada ou com história anterior. Recomenda-se precaução nestes doentes. Este medicamento contém açúcar.
Doentes com problemas hereditários raros de intolerância à galactose, por exemplo galactosemia, malabsorção de glucose-galactose
não devem tomar este medicamento. Efeitos indesejáveis: Doenças do sistema imunitário- Desconhecidos: Reações anafiláticas,
reações de hipersensibilidade. Doenças respiratórias, torácicas e do mediastino-Muito raros: Laringospasmo. Doenças
gastrointestinais- Raros: Sensação de ardor oral, xerostomia. Afeções dos tecidos cutâneos e subcutâneos- Pouco frequentes:
Fotossensibilidade; Muito raros: Angioedema. Número de Registo 9527101- 20 pastilhas Para mais informações deverá contactar o
Titular da AIM: Angelini Farmacêutica, Lda. R. João Chagas, nº 53- Piso 3. 1499-040 Cruz Quebrada-Dafundo. MNSRM – Não
comparticipado TTVP- 02

Tantum Verde, 3 mg, pastilhas, sabor a laranja-mel
Tantum Verde, 3 mg, pastilhas, sabor a limão
Tantum Verde, 3 mg, pastilhas, sabor a menta
Cada pastilha contém3 mg de Cloridrato de benzidamina: (equivalente a 2,68 mg de benzidamina). Excipiente(s) com efeito
conhecido: cada pastilha com sabor a laranja-mel contém 3073,53 mg de Isomalte (E 953) e 0,017 mg de Amarelo-sol FCF
(E110).
Cada pastilha com sabor a limão contém 3183 mg de Isomalte (E953) e 3,26 mg de Aspartamo (E951). Cada pastilha com
sabor a menta contém 3183 mg de Isomalte (E953) e 3,5 mg de Aspartamo (E951). Indicações terapêuticas: em adultos e
crianças com mais de 6 anos para o tratamento sintomático local no alívio da dor e irritação da boca e garganta. Posologia e
modo de administração: Adultos e crianças com mais de 6 anos: Uma pastilha 3 vezes ao dia. O tratamento não deve exceder
os 7 dias. Crianças de 6-11 anos: O medicamento deve ser administrado sob a supervisão de um adulto. Crianças de idade
inferior a 6 anos: Devido ao tipo de forma farmacêutica a administração deve ser restrita a crianças com mais de 6 anos de
idade. Uso orofaríngeo. As pastilhas devem ser dissolvidas lentamente na boca. Não engolir. Não mastigar. Contraindicações:
Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer dos excipientes. Advertências e precauções especiais de utilização: O uso
de benzidamina não é recomendado em doentes com hipersensibilidade ao ácido salicílico ou outros AINE’s. Pode
desencadear-se broncospasmo em doentes com asma brônquica ou com história prévia. Recomenda-se precaução nestes
doentes. Num pequeno número de doentes, as ulcerações buco-faríngeas, podem ser causadas por patologias graves. Os
doentes cujos sintomas piorem ou que não apresentem qualquer melhoria ao fim de 3 dias, ou que desenvolvam febre ou
tenham outros sintomas, devem aconselhar-se junto do seu médico ou dentista conforme apropriado. Todas as pastilhas
contém isomalte, doentes com problemas hereditários raros de intolerância à frutose não devem tomar este medicamento.
As pastilhas com sabor a laranja-mel contém ainda Amarelo-sol FCF (E110) que pode causar reações alérgicas. As pastilhas
com sabor a limão e com sabor a menta contém ainda aspartamo, uma fonte de fenilalanina, podendo ser prejudicial em
indivíduos com fenilcetonuria. Efeitos indesejáveis: Doenças do sistema imunitário- Desconhecidos: Reações anafiláticas,
Reações de hipersensibilidade. Doenças respiratórias, torácicas e do mediastino- Muito raros: Laringospasmo. Doenças
gastrointestinais- Raros: Sensação de ardor oral, Xerostomia; Desconhecidos: Hipoestesia oral. Afeções dos tecidos cutâneos
e subcutâneos - Pouco frequentes: Fotossensibilidade; Muito raros: Angioedema. Nº de registo: 5328950 - 20 pastilhas,
sabor laranja-mel; 5094180 – 20 pastilhas, sabor a limão; 3576287 – 20 pastilhas, sabor a menta. Para mais informações
deverá contactar o Titular da AIM: Angelini Farmacêutica, Lda Rua João Chagas, 53 – Piso 3. 1499-040 Cruz QuebradaDafundo. Portugal TTVPc -03
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