
    Růst a extrakce zubů

    Dentální hygiena

    Mechanické poranění  
v dutině ústní

TOPICKÁ
LÉČBA 
onemocnění sliznic  
dutiny ústní a krku

PODPŮRNÁ
LÉČBA 
po chirurgických  
a stomatologických zákrocích

    Faryngitida

    Tonzilitida

    Glositida

    Gingivitida

    Stomatitida

    Afty

SYMPTOMY

Zarudnutí

Otok

Překrvená sliznice

Pálení

Ztížené polykání

Kolonizace sliznic 
viry a bakteriemi

JAK ÚČINKUJE 
TANTUM VERDE

Antimikrobiální účinek – působí proti G+ a G- bakteriím a plísním a působí synergicky 
s některými ATB. V kombinaci s ampicilinem vykazuje baktericidní účinek proti rezis-
tentním kmenům Pseudomonas aeruginosa a Staphylococus aureus. Synergismus byl 
také prokázán v kombinaci s chloramfenikolem a tetracyklinem5.

 Lokálně anestetický/analgetický účinek – díky strukturální podobnosti s  lokálními 
anestetiky blokuje sodíkové kanály, a tím účinně snižuje bolest spojenou se zánětem3, 5.

 Protizánětlivý účinek – je dán stabilizací buněčných membrán neutrofilních granulocytů 
a  přímým působením proti protizánětlivým cytokinům (TNF-α a  IL-1β), tím dochází 
ke zmírnění zánětu, hyperémie, dyskomfortu, pálení a redukci edému. Na rozdíl od jiných 
NSAID ovlivňuje jen velmi slabě činnost cyklooxygenázy, lipooxygenázy a  žaludeční 
prostaglandinsyntetázy, tím nezvyšuje riziko GIT ulcerací 3. 

Protizánětlivě1, 2

Antimikrobiálně*1, 5

Lokálně anesteticky/analgeticky1, 4

G+ bakterie  Staphylococcus aureus, 
Staphylococcus epidermidis, 
Streptococcus pyogenes 

G- bakterie  Escherichia coli,  
Klebsiella pneumoniae, 
Pseudomonas aeruginosa, 
Proteus vulgaris,  
Neisseria meningitidis

Plísně  Candida albicans, 
Saccharomyces cerevisiae

* Vztahuje se pouze na tekuté formy Tantum Verde Spray, Tantum Verde Spray Forte a roztok.

Bolest



AFTÓZNÍ STOMATITIDA6

STUDIE:

VÝSLEDKY:

VÝSLEDKY:

   Dvojitě zaslepená studie, ve které se hodnotil analgetický vliv 0,15% roztoku benzydami-
nu na recidivující afty.

   41 pacientů s recidivujícími bolestivými afty bylo rozděleno do dvou skupin – benzydami-
nová a placebová.

   1. den – Každá skupina obdržela dvě identické láhve (první s benzydaminem a druhá 
s placebem). Jedna skupina byla poučena, aby nejprve použila první z lahví a druhá 
skupina byla poučena, aby nejprve použila druhou z lahví. Pokud nedošlo k úlevě 
od bolesti za 2–3 hodiny, byla pacientům podána další dávka. Z první, respektive druhé 
láhve, byly podány 3 dávky medikace po sobě před tím, než bylo pacientům povoleno 
používat druhou respektive první láhev (crossover design).

   2. den – Pacienti podstoupili stejnou proceduru jako 1. den s tím rozdílem, že každá 
skupina začala léčbu s opačnou láhví.

Efektivita benzydaminu v úlevě od bolesti

Průměrný index plaku*  
pro benzydamin a placebo

Průměrná změna intenzity bolesti 
pro benzydamin a placebo

PODPŮRNÁ LÉČBA PO PERIO- 
DONTÁLNÍCH OPERACÍCH7

STUDIE:
   Zkřížená, dvojitě zaslepená studie, která hodnotila analgetický, antiflogistický a plak 
inhibující účinek roztoku benzydaminu.

   13 pacientů, u kterých bylo provedeno celkem 20 párů operačních výkonů.

   Dávkování: 
  –  4 hodiny před začátkem operace si pacienti vypláchli ústa buď roztokem benzydaminu 

nebo placebem. Pacienti hodnotili bolest před výplachem a 30 min po výplachu. Dále 
si vyplachovali každé 4 hodiny (mimo spánek) po dobu 7 dní po operaci.   

 –  Při druhé operaci na kontralaterální straně po 6 týdnech si pacienti vyplachovali 
ve stejném režimu, pokud však po první operaci vyplachovali benzydaminem, nyní vyplacho-
vali placebem. Pacienti si vedli deník a intenzitu bolesti dle upraveného McGillova dotazníku.
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Benzydamin

ZÁVĚR: Výsledky ukázaly signifikantní změny v indexu plaku, v redukci bolesti 
 a zánětu ve srovnání s placebem.

ZÁVĚR: Použití 0,15% benzydaminu bylo signifikantně lepší v úlevě od bolesti 
 u recidivujících aftů ve srovnání s placebem. Signifikantně delší bylo také 
 trvání úlevy od bolesti.
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DÁVKOVÁNÍ

FORMA TANTUM VERDE
PASTILKY

TANTUM VERDE
ROZTOK

TANTUM VERDE
SPRAY

TANTUM VERDE
SPRAY FORTE

ÚČINKY
protizánětlivý,

analgetický, lokálně
anestetický

protizánětlivý,  
analgetický, lokálně  

anestetický,  
antimikrobiální

protizánětlivý,
analgetický, lokálně

anestetický,
antimikrobiální

protizánětlivý,
analgetický, lokálně

anestetický,
antimikrobiální

DÁVKOVÁNÍ 
DOSPĚLÍ 3× denně 1 pastilka 10–15 ml až 6× denně

po dobu 30 sekund
4–8 vstřiků
2–6× denně

2–4 vstřiky
2–6× denně

DÁVKOVÁNÍ
DĚTI 3× denně 1 pastilka

10–15 ml až 6× denně 
po dobu 30 sekund, 

dětem, které neklokta-
jí, vytírat dutinu ústní 

tamponem

1–3 vstřiky
2–6× denně

přípravek v této
koncentraci není určen

k aplikaci dětem

VĚK od 6 let od 4 let od 6 let pro dospělé

1. Aktuální SPC přípravku.
2. Weithington, J.F., Double Blind Study of  Benzydamine Hydrochloride, Clinical Therapeutics/ Vol. 7, 
 No. 5, 1985.
3. Quane, P. A.; Graham, G. G.; Ziegler, J. B. Pharmacology of  benzydamine. Inflammopharmacology, 
 1998, 6.2: 95–107.
4. Simard-Savoie S. and Forest D., Topical Anaesthetic Activity of  Benzydamine; Clinical Th. Res. Vol. 23/ 
 No. 6, 1978.
5. Fanaki N. H. et al.: Antibacterial activity of  benzydamine and antibiotic-benzydamine combinations against 
 multifold resistant clinical isolates. Arzneimittelforschung 46(3): 320–323, 1996.
6. Yankel SL et al: Evaluation of  Benzydamine HCl in Patients with Aphthous Ulcers. The compendium 
 of  continuing education II(1), 1981, 14–17.
7. Landry RG, et al: Effectiveness of  Benzydamin HCl in the treatment of  periodontal post – surgical 
 patients. Research and Clinical Forums 10(8), 1988, 105–117.

*Zdroj IMS 1-12 2019/1–8 2020.

TANTUM VERDE LEMON, MINT, EUCALYPTUS, ORANGE AND HONEY
S: Benzydamini hydrochloridum 3 mg v 1 pastilce. IS: Otorhinolaryngologikum, antiflogistikum. CH: Benzydamin 
je nesteroidní antiflogistikum s analgetickým, lokálně anestetickým a protizánětlivým účinkem. Redukuje 
symptomy zánětu (edém a erytém) a bolest. I: Symptomatická léčba zánětlivých projevů v ústní dutině a hltanu 
(gingivitida, stomatitida, parodontitida, glositida, tonzilitida, faryngitida, afty), podpůrná léčba po chirurgických 
a stomatologických zákrocích v orofaryngeální oblasti. KI: Přecitlivělost na účinnou látku nebo pomocné 
látky. ZU: Dojde-li ke vzniku přecitlivělosti, je nutné léčbu přerušit. Tantum Verde Lemon a Mint obsahují 
aspartam. NÚ: Méně často fotosenzitivita, vzácně pálení nebo sucho v ústech. IT: Nejsou známy. TL: Přípravky 
by neměly být užívány v období těhotenství a kojení. D: Dospělí a děti od 6 let: až 3× denně 1 pastilka. B: Pastilky 
20 × 3 mg, Lemon a Mint 20,40 × 3 mg. Datum poslední revize textu SPC: 1. 11. 2020. Přípravky nejsou vázány 
na lékařský předpis a nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Seznamte se prosím se souhrnem údajů 
o přípravku (SPC).

TANTUM VERDE SPRAY FORTE, SPRAY, ROZTOK 

S: Benzydamini hydrochloridum 3 mg (spray forte), 1,5 mg (spray, roztok) v 1 ml roztoku.  IS: Otorhinolaryngo-
logikum, antiflogistikum. I: Zánětlivé projevy v ústní dutině a hltanu (gingivitida, stomatitida, parodontitida, glositida, 
tonzilitida, faryngitida, afty), podpůrná léčba po chirurgických a stomatologických zákrocích v orofaryngeální 
oblasti. KI: Přecitlivělost na účinnou látku nebo pomocné látky, laktace. ZU: Dojde-li ke vzniku přecitlivělosti, 
je nutné léčbu přerušit. NÚ: Snížení citlivosti v ústech; tento účinek po krátké době vymizí. Ojediněle lehké pálení 
v ústech, výjimečně nevolnost a nauzea. TL: V těhotenství pouze po zvážení rizika pro plod.  D: Spray forte: 
Dospělí: 2–4 dávky 2–6× denně. Přípravek v této koncentraci není určen k aplikaci dětem. Spray: Děti od 6 do 12 let: 
1–3 dávky 2–6× denně. Dospělí a děti od 12 let: 4–8 dávek 2–6× denně. Roztok: Dospělí a děti od 6 let: kloktat 
nebo vyplachovat ústa až 6× denně, po dobu 30 sekund v množství 10–15 ml. Děti od 4 let vytírat ústa tamponem 
s neředěným roztokem. B: Spray forte 15 ml, spray 30 ml, roztok 120 ml, 240 ml. Datum poslední revize textu 
SPC: 1. 11. 2020. Přípravky nejsou vázány na lékařský předpis a nejsou hrazeny ZP. Seznamte se souhrnem 
údajů o přípravku (SPC).
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