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Tantum Rosa puder 500mg *10 sasz.
 

Cena: 25,98 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 lek bez recepty

Substancja
czynna

Benzydaminum

Opis produktu
 

Nazwa: Tantum Rosa puder
Opakowanie: 10 saszetek
Skład:  1 saszetka (9,4 g) zawiera substancję czynną: chlorowodorek benzydaminy 500 mg. Inne składniki leku: chlorek sodu,
poliwinylopirolidon, p-toluenosulfonian trójmetylocetyloamoniowy.
Działanie:  Działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe, miejscowo znieczulające i odkażające.
Wskazania:  zapalenie sromu i pochwy,
zapalenie szyjki macicy różnego pochodzenia, również po chemio- i radioterapii,
profilaktyka przed- i pooperacyjna w ginekologii,
higiena osobista w okresie połogu.
Dawkowanie:  Zawartość jednej saszetki rozpuścić w 0,5-1 litrze przegotowanej wody.

W połogu: zewnętrznie do przemywania krocza od 1 do 2 razy na dobę.
W pozostałych wskazaniach: płukać pochwę roztworem od 1 do 2 razy na dobę, o ile lekarz nie zaleci inaczej.
Przeciwwskazania:  Nadwrażliwość na którąkolwiek z substancji leku. Stosowanie, zwłaszcza długotrwałe, leków o działaniu
miejscowym może spowodować reakcję uczuleniową. W takim przypadku lek należy odstawić.
Działania niepożądane: Bardzo rzadkie objawy niepożądane: uczucie pieczenia błony śluzowej pochwy, wysypka fotoalergiczna,
pokrzywka.
Uwagi:  Leku nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub substancje pomocnicze wchodzące w jego
skład.
Stosowanie, zwłaszcza długotrwałe, preparatów o działaniu miejscowym, może spowodować reakcję uczuleniową. W takim przypadku
lek należy odstawić i skonsultować się z lekarzem.

Ciąża i karmienie piersią:
Przed zastosowaniem leku w ciąży lub w trakcie karmienia piersią należy poradzić się lekarza. O ile lekarz nie zaleci inaczej, lek należy
stosować zgodnie z wymogami podanymi w ulotce.
Status:  Produkt leczniczy
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Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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