
Листовка: информация за потребителя 

Т АНТУМ ФЛУ с вкус на лимон 600 mg /1 О mg прах за перорален разтвор в came 
Т ANTUМ FLU lemon taste 600 mg /10 mg powder for oral solution in sachet 

парацетамол, февилефринов хидрохлорид 

paracetamol, pheoylephrine hydrochloride 

Прочетете внимателно щшата листовка предн да започнете да приемате това лекарство, 
тъй като п съдържа важна за Вас информация. 
Винаги приемайте това лекарство точно. както е описано в тази листовка или както Ви е казал 

'·вашият лекар или фармацевт. · · ,;;: 
• Запазете тази пистовка. Може да Ви се наложи да я прочетете отново. 

• Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или 

фармацевт. ., „ 

• Акоnолучиrе няf<аКви нежелани реакции, ~домете Вашия лекар или фармацевт. Това 
включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Виж точка 4. 

• Ако след 3 дни лечение не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да 
потърсите ле ка помощ. 

Какво съдържа тази листовка: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

1. 

Какво представлява Т АНТУМ ФЛУ и за какво се използва 
Какво трябва да знаете преди да приемете Т АНТУМ-ФЛУr------------·---. 

Как да приемате ТАНТУМ ФЛУ ; ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА 
Възможни нежелани реакции Листовка • Приложенu'J 2 

Ксак да съхранявате ТАНТУМ ФЛУ 1 Към Рег. Nt ...•..•.... А9.1:3::0~~ ......................... „. 
ъдържание на опаковката и друга информация '"7 
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Какво представлява ТАНТУМ ФЛУ и за какво ffl~~81Jm'2 „ .. „„„„„ .. „.„ .. „„„/ .... ~.~: ... 9.J..„JQ?:?„ ... 
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ТАНТУМ ФЛУ съдържа комбинация от съставки, които ефективно облекчават симптомите на 
настинка и грип, включително болки, зачервено гърло, главоболие, запушен нос и понижават 
високата температура. 

Парацетамол е добре известно обезболяващо средство (аналrетик). Той действа ефективно 
срещу различни болки, включигелно главоболие и понижава темпераrурата (антипиретик). 
Фенилефринов хидрохлорид (за отпушване на носа) намалява набъбването в носната кухина, 
облекчава запушването на носа и намалява налягането, което може да причини главоболие. 

ТАНТУМ ФЛУ може да се използва от възрастни и юноши над 12 години. 

Ако след 3 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите 
лекарска помощ. 

2. Какво трябва да знаете преди да приемете Т АНТУМ ФЛУ 

Както всички лекарства Т АНТУМ ФЛУ може да не е подходящ за всеки. 

Не приемайте ТАНТУМ ФЛУ: 

- ако сте алергични към парацетамол, фенилефринов хидрохлорид или няк 
съставки на това лекарство (изброени в точка 6) 
- ако имате тежко сърдечно заболяване 



- ако имате високо кръвно налягане (хипертония) или свръхактивна щитовидна жлеза. 
- ако приемате или сте приемали през последните 14 дни лекарство, наречено инхибитор на 
моноаминооксидазата (MAOI), което обикновено се използва за лечение на депресия 

- ако приемате други лекарства за отпушване на носа или очите (симпатикомиметици). 

Предупреждения и предпазни мерки 

Не приемайте това лекарство с други продукти, съдържащи парацетамол, тъй като употребата 
на повече от 6-8 грама парацетамол на ден може да увреди черния Ви дроб. У вреждания на 
черния дроб могат да настъпят също така при по-ниски дози или при краткосрочна употреба, 
дори ако нямате чернодробни проблеми, но Вие приемате алкохол или друго лекарство, което 

може да бъде токсично за черния дроб. Дългосрочната злоупотреба с алкохол значително 
увеличава риска от чернодробна токсичност от парацетамол. Най-голям риск има при хронични 
алкохолици с краткосрочно въздържание ( 12 часа). Не трябва да пиете алкохол докато приемате 
това лекарство. 

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Т АНТУМ ФЛУ : 

• Ако страдате от синдром на Рейно (лошо кръвообращение, от което пръстите на ръцете и 

краката побеляват и изтръпват) или от диабет 

• Ако имате проблем с черния дроб или бъбреците 

• Ако имате нецирозно чернодробно заболяване (заболяване, което не е свързано със 

структурни изменения на черния дроб) 

• Ако имате закритоъгьлна глаукома или увеличена простата. 

Други лекарства и ТАНТУМ ФЛУ 

Трябва да кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е 

възможно да приемате други лекарства. 

Особено важно е да уведомите Вашия лекар или фармацевт, ако приемате някое от следните 

лекарства: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

лекарства, които могат да ускорят (напр. метоклопрамид, домперидон, които се 

употребяват за лечение на гадене и повръщане) или да намалят/забавят (напр. холестирамин 

за регулиране на холестерола в кръвта) абсорбцията на парацетамол 

лекарства за разреждане на кръвта или предотвратяване на съсирването (напр. варфарин и 
други кумарини), тьй като високите дози парацетамол може да увеличат риска от кървене 

лекарства, които съдържат трициклични антидепресаIПИ (специфичен клас лекарства за 

лечение на депресия), други, намаляващи възпалението на носната лигавица или 

барбитурати (използвани за лечение на нарушения в съня или епилепсия). 

лекарства, които съдържат инхибитори на моноаминооксидазата (виж също раздела "Не 
приемайте Т АНТУМ ФЛУ") 

лекарства, които съдържат бета-блокери (за лечение на високо кръвно налягане) или 
съдоразширяващи лекарства (използвани за лечение на високо кръвно налягане, болки в 
краката, причинени от съдови проблеми или синдром на Рейно) 

лекарства, предписвани за сърдечна недостатъчност (диrоксин и кардио-гликозиди) . 

Бременност и кърмене 

Употребата на ТАНТУМ ФЛУ не се препоръчва по време на бременност и кърмене. 

Ако сте бременна или кърмите, смятате че може да сте бременна или планирате бременност, 
посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт, преди употребата на това лекарство. 



ТАНТУМ ФЛУ съдържа захароза, натрий и глюкоза 

Това лекарство съдържа глюкоза и захароза. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате 

непоносимост към някои захари, свържете се с него, преди да приемете този лекарствен 

продукт. 

Това лекарство съдържа 112,9 mg натрий (основна съставка на rотварската/трапезната сол) във 
всяко саше . Това количество е еквивалентно на 5,6 % от препоръчителния максимален дневен 
хранителен прием на натрий за възрастен . 

3. Как да приемате ТАНТУМ ФЛУ прах за перорален разтвор 

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал 
Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или 

фармацевт. 

Дозировка 

Възрастни и юноши на и над 12 години: 1 саше на всеки 4-6 часа, максимум до 4 сашета за 
период от 24 часа. 

Употреба при деца 
Да не се дава на деца под 12 години. 

Начин на употреба 

Разтворете 1 саше в чаша вода (около 150 ml), топла или студена и подсладете по желание. 

Ако симптомите на настинка или грип не отшумяват повече от три дни или се влошават, 
свържете се с Вашия лекар или фармацевт. Не използвайте ТАНТУМ ФЛУ повече от 5 дни. 

Ако сте приели повече от необходимата доза Т АНТУМ ФЛУ 

Ако Вие или някой друr сте приели твърде много Т АНТУМ ФЛУ или, ако се съмнявате, че дете 
е погълнало част от съдържанието на сашето, незабавно посетете най-близката болница или 

лекар. 

Поради риска от забавено сериозно увреждане на черния дроб трябва да отидете в болница или 
при Вашия лекар, дори да се чувствате добре. Вземете със себе си тази листовка, останалите 
сашета и опаковката в болницата или при лекаря. 

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте 
Вашия лекар или фармацевт. 

4. Възможни нежелани реакции 

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не 
всеки ги получава. 

Много редки: могат да засегнат от 1 до 1 О 000 души 
• Кожни реакции 

С неизвестна честота: от наличните данни не може да бъде направена оценка . 
• Алергична реакция или реакция на свръхчувствителност (като кожен обр ~~\.~Я по·,:„ · 
• Нарушения на кръвоносната система, като напр . тромбоцитопения (н ~ ~~ро(~. 

тромбоцитите, което може да означава, че по-лесно кървите или полу ,..;; сrи~}', . ', \ <_~ . 
панцитопения (намаляване на броя на червените и бели кръвни телца) а~ u~~~~~~~f') ~ }: 

. 7:. \"~„ • ..,,,. ,·. ' . :~ !/ 
~·~: 3 . ,_;'; · 
~~1&1:' 



левкопения или неуrропения (намаляване на броя на белите кръвни телца, което Ви прави 

по-податливи на инфекции) 

• Високо кръвно налягане 

• Главоболие 

• Повръщане 

• Сърцебиене (неравномерно или учестено сърцебиене) 
• Остър панкреатит (възпаление на панкреаса, характеризиращо се с появата на внезапна 

коремна болка) 

• Затруднено уриниране (само при мъжете). 

Съобщаване на нежелани реакции 
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. 
Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да 

съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване: 
Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. ,Дамян Груев" № 8, 1303 София, тел.: +3 59 2 
8903417, уебсайт: www.Ьda.bg. 
Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече 

информация относно безопасността на това лекарство . 

5. Как да съхранявате ТАНТУМ ФЛУ 

Да се съхранява при температури под 25 °С. 
Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от влага и светлина. 

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. 

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. 

Срокът на годност отговоря на последния ден от посочения месец. 

Важно е да разполагате с информация за продукта по всяко време. Затова запазете и кутията, и 
листовката. 

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнерите за домашни отпадъци. 
Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези 

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда. 

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация 

Какво съдържа Т АНТУМ ФЛУ 

Всяко саше съдържа: 
Активни вещества: парацетамол 600 mg, фенилефринов хидрохлорид 1 О mg (еквивалентен на 
8,2 шg фенилефрин). 

Помощни вещества: захароза, лимонена киселина безводна, натриев цитрат, царевично 

нишесте, натриев цикламат, захарин натрий, аскорбинова киселина, силициев диоксид 

колоиден безводен, аромат на лимон, куркумин прах 5% P-WD (куркумин El 00 + сироп от 

изсушена глюкоза). 

Как изглежда ТАIПУМ ФЛУ и какво съдържа опаковката 

ТАНТУМ ФЛУ е прах за перорален разтвор в саше. 



ТАНТУМ ФЛУ се продава в опаковки от 10 или 16 сашета. 

Не всички видове опаковки може да бъдат пуснати на пазара. 

Притежател на разрешението за употреба 

Анджелини Фарма България ЕООД 
Бул. "Асен Йорданов" 10 
София 1592, България 
Тел.: ++ 359 2 975 13 95 
Факс:++ 359 2 971 57 45 

Производител 

A.C.R.A.F. S.p.A. - Via Yecchia del Pinocchio, 22 - 60131 Ancona, Италия. 

Този лекарствен продукт е разрешен за употреба в държавите членки на ЕИП под 

следните имена: 

Великобритания: 

Австрия: 

България: 

Чехия: 

Гърция: 

Унгария: 

Полша: 

Портуrалия: 

Румъния: 

Словакия: 

TANТUMGRlP lemoп flavour 600 шg/1 О mg powder for oral solution 
TantoGrip mit Zitronengeschшack, 600 mg/1 О mg Pulver im Beutel zur 
Herstellung ciner Losung zum Einnehmen 
Тантум Флу с вкус на лимон 600 mg / 1 О шg прах за перорален разтвор в 
саше 

Т ANTOGRIP citr6n 
TANTOGRIP 600mg/ 1 Omg к6w; уш 1t6crtµo ouiЛuµa µz yci<:rrJ :Wµ6vt ае 
q>акеЛ-iсrко 
TANTOGRIP citrom 600 mg/10 mg рог belsбleges oldathoz 
Tantum Flu о smaku cytrynowym 
Т ANTUМG RIP sabor а limao 600 mg+ 1 О mg рб para solugao oral 
TANТUМGRlP cu gust de lamaie 600 mg/1 О mg pulbere pentru solutiorala 
TANTUMGRlP 600 mg/10 mg prasok na peroralny roztok s citr6novou 
prichut'ou 

Дата на последно преразглеждане на листовката 09/2021. 



Листовка: информация за потребителя 

Т АНТУМ ФЛУ с вкус на лимон и мед 600 mg /1 О mg прах за перорален разтвор в came 
TANTUМ FLU lemon-honey taste 600 mg /10 mg powder for oral solution in sachet 

парацетамол, фенилефрннов хндрохлорнд 

paracetamol, phcnylephrine hydrochloride 
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Т АНТУМ ФЛУ съдържа комбинация от съставки, които ефективно облекчават симmомите на 
настинка и грип, включително болки, зачервено гърло, главоболие, запушен нос и понижават 
високата температура. 

Парацетамол е добре известно обезболяващо средство (аналrетик). Той действа ефективно 
срещу различни болки, включително главоболие и понижава темпераrурата (антипиретик). 
Фенилефринов хидрохлорид (за отпушване на носа) намалява набъбването в носната кухина. 
облекчава запушването на носа и намалява налягането, което може да причини главоболие. 

ТАНТУМ ФЛУ може да се използва от възрастни и юноши над 12 години. 

Ако след З дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите 
лекарска помощ. 

2. Какво трябва да знаете преди да приемете ТАНТУМ ФЛУ 

.Както всички лекарства Т АНТУМ ФЛУ може да не е подходящ за всеки. 

Не приемайте ТАНТУМ ФЛУ 

- ако сте алергични към парацетамол, фенилефринов хидрохлорид или няко''Jf./U~""-1,.1(; 

съставки на това лекарство (изброени в точка 6) 
- ако имате тежко сърдечно заболяване 



ако имате високо кръвно налягане (хипертония) или свръхактивна щитовидна жлеза 

ако приемате или сте приемали през последните 14 дни лекарство, наречено инхибитор 
на моноаминооксидазата (MAOI), което обикновено се използва за лечение на депресия 
ако приемате други лекарства за отпушване на носа или очите (симпатикомиметици). 

Предупреждения и предпазни мерки 

Не приемайте това лекарство с други продукти, съдържащи парацетамол, тьй като употребата 
на повече от 6-8 грама парацетамол на ден може да увреди черния Ви дроб. Увреждания на 
черния дроб могат да настъпят също така при по-ниски дози или при краткосрочна употреба, 
дори ако нямате чернодробни проблеми, но Вие приемате алкохол или друго лекарство, което 

може да бъде токсично за черния дроб. Дългосрочната злоупотреба с алкохол значително 
увеличава риска от чернодробна токсичност от парацетамол. Най-голям риск има при хронични 

алкохолици с краткосрочно въздържание (12 часа). Не трябва да пиете алкохол докато приемате 
това лекарство. 

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете ТАНТУМ ФЛУ: 

• Ако страдате от синдром на Рейно (лошо кръвообращение, от което пръстите на ръцете 
и краката побеляват и изтръпват) или от захарен диабет 

• Ако имате проблем с черния дроб или бъбреците 

• Ако имате нецирозно чернодробно заболяване (заболяване, което не е свързано със 
структурни изменения на черния дроб) 

• Ако имате закритоъгълна глаукома или увеличена простата. 

Други лекарства и Т АНТУМ ФЛУ 

Трябва да кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е 
възможно да приемате други лекарства. 

Особено важно е да уведомите Вашия лекар или фармацевт, ако приемате някое от следните 
лекарства: 

• лекарства, които могат да ускорят (напр. метоклопрамид, домперидон, които се 

употребяват за лечение на гадене и повръщане) или да намалят/забавят (напр. холестирамин 
за регулиране на холестерола в кръвта) абсорбцията на парацетамола 

• лекарства за разреждане на кръвта или предотвратяване на съсирването (напр. варфарин 

и други кумарини), тъй като високите дози парацетамол може да увеличат риска от кървене 

• лекарства, които съдържат трициклични антидепресанти (специфичен клас лекарства за 
лечение на депресия), други намаляващи възпалението на носната лигавица или 

барбитурати (използвани за лечение на нарушения в съня или епилепсия) 

• лекарства, които съдържат инхибитори на моноаминооксидазата (виж също раздела "Не 

приемайте ТАНТУМ ФЛУ") 

• лекарства, които съдържат бета-блокери (за лечение на високо кръвно налягане) или 
съдоразширяващи лекарства (използвани за лечение на високо кръвно налягане, болки в 

краката, причинени от съдови проблеми или синдром на Рейно) 

• лекарства, предписвани за сърдечна недостатъчност (дигоксин и кардио-гликозиди). 

Бременност и :кърмене 

Употребата на Т АНТУМ ФЛУ не се препоръчва по време на бременност и кърмене. Ако сте 
бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, 

посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт, преди употребата на това лекарство . 



ТАНТУМ ФЛУ съдържа захароза и натрий 
Това лекарство съдържа захароза. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към 

някои захари, свържете се с него, преди да приемете този лекарствен продукт. 

Това лекарство съдържа 13 5,8 mg натрий (основна съставка на готварската/трапезната сол) във 
всяко саше. Това количество е еквивалентно на 6,8 % от препоръчителния максимален дневен 
хранителен прием на натрий за възрастен. 

3. Как да приемате ТАНТУМ ФЛУ прах за перорален разтвор 

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал 
Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или 

фармацевт. 

Дозировка 

Възрастни и юноши на и над 12 години: l саше на всеки 4-6 часа, максимум до 4 сашета за 
период от 24 часа. 

У потреба при деца 

Да не се дава на деца под 12 години. 

Начин на употреба 

Разтворете 1 саше в чаша вода (около 150 ml), топла или студена и подсладете по желание. 

Ако симптомите на настинка или грип не отшумяват повече от три дни или се влошават, 
свържете се с Вашия лекар или фармацевт. Не използвайте ТАНТУМ ФЛУ повече от 5 дни. 

Ако сте приели повече от необходимата доза Т АНТУМ ФЛУ 
Ако Вие или някой друг сте приели твърде много ТАНТУМ ФЛУ или, ако се съмнявате, че дете 
е погълнало част от съдържанието на сашето, незабавно посетете най-близката болница или 
лекар. 

Поради риска от забавено сериозно увреждане на черния дроб трябва да отидете в болница или 
при Вашия лекар, дори да се чувствате добре. Вземете със себе си тази листовка, останалите 

сашета и опаковката в болницата или при лекаря. 

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте 
Вашия лекар или фармацевт. 

4. Възможни нежелани реакции 

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не 

всеки ги получава. 

Много редки: могат да засегнат от 1 до 1 О 000 души 
• Кожни реакции 

С неизвестна честота: от наличните данни не може да бъде направена оценка 

• Алергична реакция или реакция на свръхчувствителност (като кожен обр,пв±:::==::::-.... 

• Нарушения на кръвоносната система, като напр. тромбоцитопения (н 

на тромбоцитите, което може да означава, че по-лесно кървите или получ 

панцитопения (намаляване на броя на червените и бели кръвни телца), ,„„ош„~ 



левкопения или неуrропения (намаляване на броя на белите кръвни телца, което Ви прави по

податливи на инфекции) 

• Високо кръвно налягане 

• Главоболие 

• Повръщане 

• Сърцебиене (неравномерно или учестено сърцебиене) 

• Остър панкреатит (възпаление на панкреаса характеризиращо се с поява на внезапна 

коремна болка) 

• Затруднено уриниране (само при мъжете). 

Съобщаване на нежелани реакции 
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. 
Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да 

съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване: 

Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. ,Дамян Груев" № 8, 1303 София, тел.: +359 2 
8903417, уебсайт: www.bda.bg. 
Като съобщавате за нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече 

информация относно безопасността на това лекарство. 

5. Как да съхранявате ТАНТУМ ФЛУ 

Да се съхранява при температури под 25 °С . 

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от влага и светлина. 

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. 

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. 

Срокът на годност отговоря на последния ден от посочения месец. 

Важно е да разполагате с информация за продукта по всяко време. Затова запазете и куrията, и 
листовката. 

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнерите за домашни отпадъци. 

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези 
мерки ще спомогнат за опазване на околната среда. 

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация 

Какво съдържа Т АНТУМ ФЛУ 

Всяко саше съдържа: 

Активни вещества: парацетамол 600 mg, фенилефринов хидрохлорид 1 О mg (еквивалентен на 
8,2 mg фенилефрин) . 

Помощни вещества: захароза, лимонена киселина безводна, натриев цитрат, царевично 

нишесте, натриев цикламат, захарин натрий, силициев диоксид колоиден безвод-:е::.:"::::=:=:::::---.. 
аскорбинова киселина, аромат на мед, аромат на лимон, карамел (Е 150). 

Как изглежда ТАНТУМ ФЛУ и какво съдържа опаковката 

Т АНТУМ ФЛУ е прах за перорален разтвор в саше. 



Т АНТУМ ФЛУ се продава в опаковки от 1 О или 16 сашета. 

Не всички видове опаковки може да бъдат пуснати на пазара. 

Притежател на разрешението за употреба 

Анджелини Фарма България ЕООД 

Бул. „Асен Йорданов" 1 О 
София 1592, България 
Тел.: ++ 359 2 975 13 95 
Факс:++ 359 2 971 57 45 

Производител 

A.C.R.A.F. S.p.A. - Via Vecchia del Pinocchio, 22 - 60131 Ancona, Италия. 

Този лекарствен продукт е разрешен за употреба в държавите членки на ЕИП под 
следните имена: 

Великобритания: 

Австрия: 

България: 

Чехия: 

Гърция: 

Унгария: 
Полша: 

Португалия: 
Румъния: 

Словакия: 

Т ANTUMGRI Р Jemon-honey flavot1r 600 mg/ 1 О mg powdcr tor oral solнtion 
TantoGrip mit Zitronen- und Honiggeschrnack 600 mg/10 mg Pulver im 
Beutel zur Herstellung einer Losung zum Einnehmen 
Тантум Флу с вкус на лимон и мед 600 mg /1 О mg прах за перорален 
разтвор в саше 

TANTOGRJP citr6п а med 
TANTOGRIP 600mg/l0mg к6~ уш xбcrtµo ot.IO„uµa µz yciaтi М:µбvt-µЕЛ.t. 
cre <ракйiс:nсо 
TANTOGRIP citrom-mez 600 mg/ 1 О mg por belsбleges oldathoz 
Tantum Flu о smaku cytrynowo-miodowym 
TANTUMGRIP sabor а mel-limao 600mg+1 О mg рб para solш;ao oral 
Т ANТUMGRJP cu gust de Himaie ~i miere 600 mg / 1 О mg pulbere pentru 
solЩie orala 
TANTUMGRIP 600 mg/10 mg prasok па peroral11y roztok s citrбnovo
medovou prichut'ouэ 

Дата на последно преразглеждане на листовката 09/2021. 



Листовка: информация за потребителя 

ТАНТУМ ФЛУ с вкус на портокал 600 mg /10 mg прах за перорален разтвор в саше 
TANTUМ FLU orange taste 600 mg /10 mg powder for oral solution in sacbet 

парацетамол,фенилефриновхидрохлорид 
paracetamol, phenylephrine hydrochJoride 

Прочетете вниМ'атеЛно Цsrлата листовка преди да заnочн~те да приемате това лекарство, 
тьй като тя сьдЪржа важна за Вас ииформациsr. 
Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал 
Вашият лекар или фармацевт. 

• Запазете тази листовка. Може да Ви се наложи да я прочетете отново. 

• Ако се нуждаете от допълниrелна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или 
фармацевт. 

• Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. То:ва 
включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Виж точка 4. 

• Ако след 3 дни лечение не се чувствате по-добре ЮIИ състоянието Ви се влоши, трябва да 
потърсите лекарска помощ. 

Какво съдържа тази листовка: 

. 

1. Какво представлява Т АНТУМ ФЛУ и за какво се изпэлзва-"' ---------------, 

2. Какво трябва да знаете преди да приемете ТАНТУМ Ф!W.оЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА 
3. Как да приемате Т АНТУМ ФЛУ 1 Листовка. Пpu1toжeнu1J 2 

4. Възможни нежелани реакции 1 
() 0 l ~ l" <О 

5. Как да съхранявате ТАНТУМ ФЛУ 1 Към Рвг. Nt .„ ...... r:I-: •• „ ... „ ......... h.„ ....... „ .„ .... „ . .. ... . 

6. Съдържание на опаковката и друга информация Разрешение № ~(~.\~ •.•.. /..?!..~ .......... . 
J. Какво представлява Т АНТУМ ФЛУ и за какво с~ .ШR G.\1Ja N~ ...... „ ..... „„.;;.:,:.;:.„.) .. ~: ... Q.1: .)~?f ...... „ . 

Т АНТУМ ФЛУ съдържа комбинация от съставки, които ефективно облекчават симптомите на 

настинка и грип, включително болки, зачервено гърло, главоболие, запушен нос и понижават 

високата температура. 

Парацетамол е добре известно обезболяващо средство (аналгетик). Той действа ефективно 

срещу различни болки, включително главоболие и понижава температурата (антипиретик). 
Фенилефринов хидрохлорид (за отпушване на носа) намалява набъбването в носната кухина, 

облекчава запушването на носа и намалява налягането, което може да причини главоболие. 

Т АНТУМ ФЛУ може да се използва от възрастни и юноши над 12 години . 

Ако след 3 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите 
лекарска помощ. 

2. Какво трябва да знаете преди да приемете ТАНТУМ ФЛУ 

Както всички лекарства ТАНТУМ ФЛУ може да не е подходящ за всеки. 

Не приемайте Т АНТУМ ФЛУ 

- ако сте алергични към парацетамол, фенилефринов хидрохлорид или н 

съставки на това лекарство (изброени в точка 6) 
- ако имате тежко сърдечно заболяване 



- ако имате високо кръвно налягане (хипертония) или свръхактивна щитовидна жлеза. 

- ако приемате или сте приемали през последните 14 дни лекарство, наречено инхибитор на 
моноаминооксидазата (MAOI), което обикновено се използва за лечение на депресия 

- ако приемате други лекарства за отпушване на носа или очите ( симпатикомиметици). 

Предупреждения и предпазни мерки 

Не приемайте това лекарство с други продукти, съдържащи парацетамол, тъй като употребата 
на повече от 6-8 грама парацетамол на ден може да увреди черния Ви дроб. Увреждания на 
черния дроб могат да настьпят също така при по-ниски дози или при краткосрочна употреба, 
дори, ако нямате чернодробни проблеми, но Вие приемате алкохол или друго лекарство, което 

може да бъде токсично за черния дроб. Дългосрочната злоупотреба с алкохол значително 
увеличава риска от чернодробна токсичност от парацетамол. Най-голям риск има при хронични 

алкохолици с краткосрочно въздържание (12 часа). Не трябва да пиете алкохол докато приемате 
това лекарство. 

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете ТАНТУМ ФЛУ: 

• Ако страдате от синдром на Рейно (лошо кръвообращение, от което пръстите на ръцете и 

краката побеляват и изтръпват) или от захарен диабет 

• Ако имате проблем с черния дроб или бъбреците 

• Ако имате нецирозно чернодробно заболяване (заболяване, което не е свързано със 

структурни изменения на черния дроб) 

• Ако имате закритоъгълна rлаукома или увеличена простата. 

Други лекарства и ТАНТУМ ФЛУ 

Трябва да кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е 
възможно да приемате други лекарства. 

Особено важно е да уведомите Вашия лекар или фармацевт, ако приемате някое от следните 
лекарства: 

• лекарства, които могат да ускорят (напр. метоклопрамид, домперидон, които се 

употребяват за лечение на гадене и повръщане) или да намалят/забавят (напр. холестирамин 

за регулиране на холестерола в кръвта) абсорбцията на парацетамола 

• лекарства за разреждане на кръвта или предотвратяване на съсирването (напр. варфарин и 
други кумарини), тъй като високите дози парацетамол може да увеличат риска от кървене 

• лекарства, които съдържат трициклични антидепресанти (специфичен клас лекарства за 

лечение на депресия), други, намаляващи възпалението на носната лигавица или 

барбитурати (използвани за лечение на нарушения в съня или епилепсия) 

• лекарства, които съдържат инхибитори на моноаминооксидазата (виж също раздела "Не 
приемайте ТАНТУМ ФЛУ ") 

• лекарства, които съдържат бета-блокери (за лечение на високо кръвно налягане) или 

съдоразширяващи лекарства (използвани за лечение на високо кръвно налягане, болки в 
краката, причинени от съдови проблеми или синдром на Рейн о) 

• лекарства, предписвани за сърдечна недостатъчност (дигоксин и кардио-rликозиди). 

Бременност и кърмене 

У потребата на Т АНТУМ ФЛУ не се препоръчва по време на бременност и кърмене. 

Ако сте бременна или кърмите, смятате че може да сте бременна или планирате бременност, 

посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт, преди употребата на това лекарство. 

Шофиране и работа с машини 

Не е доказано, че ТАНТУМ ФЛУ повлиява способността Ви за шофир'"'J'.,....,., 



ТАНТУМ ФЛУ съдържа захароза, натрий н глюкоза 

Това лекарство съдържа глюкоза и захароза. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате 
непоносимост към някои захари, свържете се с него, преди да приемете този лекарствен 

продукт. 

Това лекарство съдържа 135,8 ing натрий (основна съставка на rотварската/трапезната сол) във 
всяко саше. Това количество е еквивалентно на 6,8 % от препоръчителния максимален дневен 
хранителен прием на натрий за възрастен. 

3. Как да приемате ТАНТУМ ФЛУ прах за перорален разтвор 

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал 
Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или 

фармацевт. 

Дозировка 

Възрастни и ю1юши на и над 12 години: l саше на всеки 4-6 часа, максимум до 4 сашета за 
период от 24 часа. 

Употреба при деца 

Да не се дава на деца под L 2 години. 

Начин на употреба 

Разтворете 1 саше в чаша вода (около J 50 ml), топла или студена и подсладете по желание. 

Ако симптомите на настинка или грип не отшумяват повече от три дни или се влошават, 
свържете се с Вашия лекар или фармацевт. Не използвайте ТАНТУМ ФЛУ повече от 5 дни. 

Ако сте приели повече от необходимата доза Т АНТУМ ФЛУ 
Ако Вие или някой друг сте приели твърде много Т АНТУМ ФЛУ или, ако се съмнявате, че дете 

е погълнало част от съдържанието на сашето, незабавно посетете най-близката болница или 
лекар. 

Поради риска от забавено сериозно увреждане на черния дроб трябва да отидете в болница или 
при Вашия лекар, дори да се чувствате добре. Вземете със себе си тази листовка, останалите 

сашета и опаковката в болницата или при лекаря . 

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте 
Вашия лекар или фармацевт. 

4. Възможни нежелани реакции 

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не 

всеки ги получава. 

Много редки: могат да засегнат от 1 до 1 О 000 души 
• Кожни реакции 



левкопения или неутропения (намаляване на броя на белите кръвни телца, което Ви прави 
по-податливи на инфекции) 

• Високо кръвно налягане 

• Главоболие 

• Повръщане 

• Сърцебиене (неравномерно или учестено сърцебиене) 
• Остьр панкреатит (възпаление на панкреаса, характеризиращо се с поява на внезапна 

коремна болка) 

• Затруднено уриниране (само при мъжете). 

Съобщаване на нежелани реакции 

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. 
Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да 
съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване: 
Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. ,,Дамян Груев" № 8, 1303 София, тел.: +359 2 
8903417, уебсайт: WW\V.bda.bg. 
Като съобщавате за нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече 

информация относно безопасността на това лекарство. 

5. Как да съхранявате Т АНТУМ ФЛУ 

Да се съхранява при температури под 25 °С. 
Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от влага и светлина. 

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. 

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. 

Срокът на годност отговоря на последния ден от посочения месец. 

Важно е да разполагате с информация за продукта по всяко време. Затова запазете и кутията, и 
листовката. 

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнерите за домашни отпадъци. 

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези 
мерки ще спомогнат за опазване на околната среда. 

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация 

Какво съдържа ТАНТУМ ФЛУ 

Всяко саше съдържа: 

Активни вещества: парацетамол 600 mg, фенилефринов хидрохлорид 10 mg (еквивалентен на 
8,2 mg фенилефрин). 

Как изглежда ТАНТУМ ФЛУ и какво съдържа опаковката 

Т АНТУМ ФЛУ е прах за перорален разтвор в саше. 



. . 

Т АНТУМ ФЛУ се продава в опаковки от 1 О или 16 сашета. 

Не всички видове опаковки може да бъдат пуснати на пазара. 

Притежател на разрешението за употреба 

Анджелини Фарма България ЕООД 

Бул. „Асен Йорданов" 1 О 
София 1592, България 
Тел.: ++ 359 2 975 13 95 
Факс:++ 359 2 971 57 45 

Производител: 

A.C.R.A.F. S.p.A. - Via Vecchia del Pinocchio, 22 - 60131 Ancona, Италия. 

Този лекарствен продукт е разрешен за употреба в държавите членки на EИJI под 

следните имена: 

Великобритания: 

Австрия: 

България: 

Чехия: 

Гърция: 

Унгария: 

Полша: 

Португалия: 

Румъния: 

Словакия: 

TANTUMGRIP orange flavour 600 mg/10 mg powder for oral solution 
TantoGrip mit Orangcngeschmack 600 mg/10 mg Pulver im Beutel zur 
Herstellung einer Lбsung zum Einnehmen 
Тантум Флу с вкус на портокал 600 mg / l О mg прах за перорален разтвор 
всаше 

Т ANTOGRIP pomeranc 
Т ANTOGRJP 600mg/ 1 Omg кбvи; уш 1t6снµо ot6.Л.uµa. µЕ УЕUОТ\ 1tOfYtOKMt ае 
<ра.кеЛ.i.ако 

TANTOGRIP narancs 600 mg/ 10 mg рог belsбleges oldathoz 
Т ANTUM FLU о smaku pomaranczowym 
Т ANTUMG RJP sabor а laranja 600 mg+ 1 О mg рб para sо\ш;ао oral 
TANTUМGRIP сн gust de portocala 600 mg / 1 О mg pulbere pentru solutie 
orala 
TANТUМGRJP 600 mg/10 mg prasok па peroralny roztok s pomarancovou 
prichut'ou 

Дата на последно преразглеждане на листовката 09/2021. 
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