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TANTUM VERDE  
PŮSOBÍ NA 
BOLEST V KRKU 
KOMPLEXNĚ Odborná redakce 

Edukafarm

V PRŮZKUMU LÉKÁRNÍCI DOPORUČUJÍ 2013 ZÍSKALA 
NEJVYŠŠÍ DŮVĚRU LÉKÁRNÍKŮ, POKUD JDE O BOLESTI 
V KRKU, UŽ POPÁTÉ ZA SEBOU ŘADA LÉČIVÝCH 
PŘÍPRAVKŮ TANTUM VERDE. ČÍM SE LIŠÍ OD VELMI 
POČETNÉ KONKURENCE?

Léčivé přípravky Tantum Verde obsahují jedinečnou účinnou lát-

ku benzydamin. Ten se kromě znecitlivujícího a antiseptického účinku 

vyznačuje hlavně protizánětlivým účinkem. Díky tomuto působe-

ní vede benzydamin bezprostředně ke zmenšení otoku a bolestivosti 

sliznic horních cest dýchacích, zmírňuje pálení, usnadňuje polykání 

a na rozdíl od ostatních léčiv tak působí nikoli proti dvěma, ale proti 

třem aspektům bolesti v krku. 

Benzydamin je původně protizánětlivá látka, která však vykazuje 

i významné znecitlivující a antiseptické účinky. Ovlivňuje jak povr-

chové záněty, tak záněty lokalizované hlouběji ve tkáni a velmi dobře 

působí proti otokům. Po místním podání dobře proniká sliznicemi 

a dobře se koncentruje v místě zánětu. Ovlivnění nervových zakončení 

v místě podání vede k znecitlivujícímu účinku a ke snížení bolestivosti 

a dráždění ke kašli. Benzydamin dále působí destruktivně na řadu pato-

genních mikroorganismů (prokázána účinnost vůči Streptococcus pyoge-
nes, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, Staphylococcus aureus, ale 

i kvasinkám Candida albicans a Saccharomyces cerevisiae).

TANTUM VERDE

Použití přípravků řady Tantum Verde není omezeno pouze na bolest 

v krku. Používají se i pro léčbu dalších zánětlivých projevů v ústní du-

tině a hltanu (jako jsou např. parodontitida, záněty dásní, afty apod.) 

nebo jako podpůrná léčba po chirurgických a stomatologických vý-

konech v ústní dutině a krku (např. trhání zubu). Oproti ostatním 

přípravkům proti bolesti v krku je tak oblast jejich použití širší. 

Přípravky řady Tantum Verde jsou k dispozici v různých lékových 

formách: pro běžné použití v průběhu dne jsou vhodné zejména cu-
cavé pastilky, vyráběné ve dvou příchutích, mátové a citrónové, nebo 

dvě síly sprejů do krku obsahující 0,15 % nebo 0,30 % benzydaminu
– Tantum Verde spray forte. Tradiční lékovou formou je roztok, který 

je vhodný k vyplachování dutiny ústní či ke kloktání zejména po chi-

rurgických zákrocích. Přípravky Tantum Verde neobsahují cukr, jsou 

tedy vhodné i pro diabetiky. 

Někdo věří na horký ručník kolem krku, jiný to zkouší 

s cibulovou šťávou nebo mlékem s karamelem. Pokud 

ale chcete vašim blízkým opravdu pomoci, vyplatí 

se sáhnout po osvědčeném léku. TANTUM VERDE 

pomáhá od bolesti v krku a zároveň potlačuje zánět 

a zabíjí bakterie. 

www.bolimevkrku.cz

Neberte 
bolest v krku 
na lehkou váhu

Medicom International s.r.o., Páteřní 7, 635 00 Brno

www.angelini.cz

Léčivou látkou přípravků TANTUM VERDE, TANTUM VERDE Mint, 

TANTUM VERDE Lemon a TANTUM VERDE Spray Forte je benzydamin 

hydrochlorid. K místnímu užití v ústech a krku. Čtěte pečlivě příbalový 

leták. K dostání jako pastilky nebo spray Forte.
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BOLEST V KRKU
Název přípravku (účinná látka) Třída Četnost

TANTUM VERDE (benzydamini hydrochloridum) LP 30,22%

OROFAR (benzoxonii chlor., lidocaini hydrochlor. monohyd.) LP 13,83%

STREPSILS (dichlorbenzenmethanol., amylmetacresol.) LP 9,10%
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