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Tantum Rosa puder 0.5 g 10 sasz.
 

Cena: 27,08 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 10 sasz.

Postać prosz.do sp.rozt.dopoch.

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

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Tantum Rosa to preparat leczniczy dla kobiet przeznaczony do stosowania miejscowego na błonę śluzową zewnętrznych narządów
płciowych albo dopochwowo. Zalecany jest do przemywania krocza przy stanach zapalnych, po chemioterapii i radioterapii, przed i po
operacji ginekologicznej oraz w czasie połogu. Charakteryzuje się działaniem przeciwbólowym, przeciwzapalnym oraz antyseptycznym.
Doskonale przenika przez skórę i błony śluzowe, co pozwala mu miejscowo działana zmienione chorobowo tkanki.

Tantum Rosa w saszetkach służy do sporządzania roztworu przeznaczonego do higieny kobiecych miejsc intymnych. Jest lekiem
dobrze tolerowanym, jednak jego długotrwałe stosowanie może przyczynić się do wystąpienia uczulenia. Może być stosowany w
przebiegu leczenia zapalenia szyjki macicy charakteryzującego się różną etiologią. Doskonale znosi objawy takich zapaleń, likwidując
uczucie swędzenia, pieczenia, bólu, a także obrzęku oraz upławów. Przeciwskazaniem do stosowania Tantum Rosa jest uczulenie na
którykolwiek ze składników leku.

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

Działanie
Preparat działa na bazie chlorowodorku benzydaminy. Ma postać saszetek przeznaczonych do przygotowywania roztworu do
przemywania sfer intymnych. Dzięki jego zawartości przyczynia się do złagodzenia symptomów stanów zapalnych. Ogranicza
intensywność: swędzenia, pieczenia, stanów obrzękowych, dolegliwości bólowych czy upławów. Preparat odpowiada za przywrócenie
komfortu i dobrego nastroju. Charakteryzuje się właściwościami przeciwzapalnymi i przeciwbólowymi. Miejscowo znieczula i odkaża.

Przeciwwskazania
•nadwrażliwość na substancje składowe leku
•stosowanie u mężczyzn
•przewlekłe stosowanie preparatu (ze względu na ryzyko wystąpienia uczulenia)
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Wskazania 
Zaleca się stosowanie produktu do przemywania okolic krocza przy zapaleniu sromu i pochwy, stanach zapalnych szyjki macicy o różnej
etiologii, także po chemio- i radioterapii,. Polecany w profilaktyce przed- i pooperacyjnej w ginekologii oraz w ramach higieny osobistej w
okresie połogu.

Dawkowanie 
Stosować miejscowo. Zawartość jednej saszetki należy rozpuścić w 0,5-1 litrze przegotowanej wody. W czasie połogu stosować
zewnętrznie do przemywania krocza x 1-2/24h. W pozostałych sytuacjach: płukać pochwę roztworem x 1-2/24h (chyba, że lekarz zaleci
inaczej).
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