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Tantum Rosa prosz. 0,5g 10sasz.
 

cena: 22,13 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

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
 

Wskazania:

Leczenie dolegliwości i objawów (ból, pieczenie, świąd, upławy, zaczerwienienie, obrzęk) w:

przebiegu zapalenia sromu i pochwy
przebiegu zapalenia szyjki macicy różnego pochodzenia
również po chemio- i radioterapii
profilaktyce przed- i pooperacyjnej w ginekologii
w połogu.

 

Działanie:

Działa przeciwzapalnie i przeciwbólowo oraz miejscowo znieczulająco i odkażająco.

Sposób użycia:

Zalecana dawka, to od 1 do 2 saszetek w ciągu doby, w zależności od nasilenia dolegliwości.
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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 iobjawów 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.

W przypadku samodzielnego rozpoczęcia leczenia nie należy, nieprzerwanie, stosować leku
dłużej niż 7 dni, a o jego ewentualnym przedłużeniu powinien zadecydować lekarz.

W celu uzyskania poprawy, leczenie nie powinno trwać krócej niż 3 dni.

W celu właściwego i bezpiecznego przeprowadzenia płukania pochwy (irygacji), należy
zapoznać się z instrukcją użycia dołączoną do irygatora do higieny intymnej, dostępnego w
aptekach bez recepty.

Skład:

1 saszetka leku zawiera: substancję czynną: benzydaminy chlorowodorek 500mg oraz
substancje pomocnicze: sodu chlorek, powidon, p-toluenosulfonian
trójmetylocentyloamoniowy.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Nie należystosować w ciąży i okresie karmienia
piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciązy, lub gdy polanuje ciążę, przed
zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
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