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Tantum Rosa proszek do sporządzania roztworu
dopochwowego, 10 sasz.
 

Cena: 29,93 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,0532 g/g

Opakowanie 10 sasz.

Postać prosz.do sporz.roztw.dopoch.

Producent AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI
FRANCESCO A.C.R.A.F. SPA

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Benzydaminum

Opis produktu
 

Tantum Rosa proszek do sporządzania roztworu dopochwowego stosowany w leczeniu objawów infekcji intymnych, uśmierzający ból i
przyspieszający gojenie rany krocza po naturalnym porodzie. Produkt bezpieczny dla kobiet w ciąży i karmiących.

Skład:
1g proszku zawiera 53,2 mg benzydaminy chlorowodorku (Benzydamini hydrochloridum).
1 saszetka (9,4 g) zawiera 500 mg benzydaminy chlorowodorku.

Wskazania:
Leczenie dolegliwości i objawów (ból, pieczenie, świąd, upławy, zaczerwienienie, obrzęk) w:
- przebiegu zapalenia sromu i pochwy
- przebiegu zapalenia szyjki macicy różnego pochodzenia
- po chemio- i radioterapii
- profilaktyce przed- i pooperacyjnej w ginekologii
- połogu

Dawkowanie i sposób podawania:
Dawka dobowa leku wynosi od 1 do 2 saszetek.
Bezpośrednio przed zastosowaniem rozpuścić zawartość jednej saszetki w 0,5 litra przegotowanej i ostudzonej wody. 

Leczenie dolegliwości i objawów zapalenia sromu i pochwy oraz szyjki macicy, a także profilaktyka przed- i pooperacyjna w ginekologii:
jednorazowo płukać pochwę roztworem otrzymanym z rozpuszczenia zawartości jednej saszetki, od 1 do 2 razy na dobę. 

Leczenie dolegliwości i objawów zapalenia sromu i w połogu: jednorazowo, zewnętrznie do przemywania krocza roztworem otrzymanym
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z rozpuszczenia zawartości jednej saszetki, od 1 do 2 razy na dobę. 

Lekarz może zalecić inne dawkowanie.
Samodzielne leczenie ciągłe nie powinno przekraczać 7 dni, a o jego ewentualnym przedłużeniu powinien zadecydować lekarz. 

Dla osiągnięcia istotnego efektu terapeutycznego zalecane jest stosowanie produktu leczniczego przez minimum 3 dni. 

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Opakowanie: 10 saszetek

Pozwolenie nr - R/0278

Podmiot odpowiedzialny
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.
Viale Amelia 70
00181 Rzym, Włochy

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące
działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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