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669304080

 

 

Tantum Rosa 53,2mg/1g 10 sasz
 

Cena: 29,44 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,0532 g/g

Opakowanie 10 sasz.

Postać prosz.do sp.rozt.dopoch.

Producent AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI
FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A

Rejestracja

Substancja
czynna

Benzydaminum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI:  Lek

PRODUCENT: Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.

05-552 Łazy, ul. Podleśna 83

ILOŚĆ:  10 saszetek 

 

 

Lek Tantum Rosa, zawiera substancję czynną - benzydaminę, należącą do niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).

 

 

DZIAŁANIE:

Benzydamina charakteryzuje się działaniem przeciwzapalnym i przeciwbólowym oraz działa miejscowo znjęczulająco i odkażająco. Lek
miejscowo, dobrze się wchłania osiągając duźę stężenie w tkankach objętych procesem zapalnym. Lek jest na ogół dobrze tolerowany.
Stosuje się go do miejscowego leczenia objawów zapalenia.
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WSKAZANIA:

Tantum Rosa stosuje się dopochwowo oraz na błonę śluzową zewnętrznych narządów płciowych. Lek stosuje się do leczenia
dolegliwości i objawów, takich jak: ból, pieczenie, świąd, zaczerwienienie, upławy, obrzęk w okolicy zewnętrznych narządów płciowych
oraz pochwy.

Te dolegliwości i objawy występują w konsekwencji zapalenia sromu i pochwy, zapalenia szyjki macicy różnego pochodzenia (np.
zakażenia, podrażnienia mechaniczne), również po chemio- i radioterapii. Lek stosuje się również w profilaktyce przed- i pooperacyjnej w
ginekologii, a także do łagodzenia dolegliwości sromu w okresie połogu.

 

DAWKOWANIE:

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W
razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Zalecana dawka, to od 1 do 2 saszetek w ciągu doby, w zależności od nasilenia dolegliwości. Zawartość jednej saszetki rozpuścić w 0,5
litra przegotowanej i ostudzonej wody, bezpośrednio przed zastosowaniem. Każdorazowo należy przygotować nowy roztwór z jednej
saszetki (np. rano i wieczorem).

Leczenie dolegliwości i objawów zapalenia zewnętrznych narządów płciowych (okolicy krocza i sromu') współistniejącego z zapaleniem
pochwy i (lub) szyjki macicy: płukać pochwę roztworem otrzymanym z jednej saszetki od 1 do 2 razy na dobę, o ile lekarz nie zaleci
inaczej.

Leczenie dolegliwości i objawów zapalenia zewnętrznych narządów płciowych (okolicy krocza i sromu) oraz w połogowych
dolegliwościach okolicy krocza: przemywać okolice krocza i sromu roztworem otrzymanym z jednej saszetki od 1 do 2 razy na dobę.

Profilaktyka przed- i pooperacyjna w ginekologii: lekarz zadecyduje o właściwym stosowaniu leku.

 

SKŁAD:

1 saszetka (9,4 g) zawiera substancję czynną: chlorowodorek benzydaminy 500 mg. Inne składniki leku: chlorek sodu,
poliwinylopirolidon, p-toluenosulfonian trójmetylocetyloamoniowy.

 

OSTRZEŻENIA: 

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

 

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.tcpdf.org

