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Tantum Rosa, puder, 10 saszetek, cena, ulotka
 

cena: 22,89 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 1 dzień roboczy

Opakowanie 10 sztuk

Postać Saszetki

Producent Recordati

Rejestracja lek

Zastosowanie kobieta

Opis produktu
 

Działanie

odkażające - przeciwbólowe - przeciwzapalne

Substancja czynna: benzydaminum hydrochloratum

Skład

saszetka zawiera 500mg chlorowodorku benzamidyny

ZawartośćLek Tantum Rosa jest proszkiem, który należy rozpuścić w wodzie celem sporządzenia roztworu. Opakowaniem
bezpośrednim leku jest saszetka papierowo-polipropylenowa zawierająca 9,4 g proszku. W opakowaniu zewnętrznym, tekturowym
pudełku, znajduje się 10 saszetek.

Dawkowanie

1 saszetkę rozpuścić w 0,5 litra wody przegotowanej przygotowanym roztworem płukać pochwę 1-2 razy dz. leczenie powinno
trwać ok.3-5 dni, w okresie połogu preparat stosuje się do przemywania krocza.

Przeciwwskazania

nadwrażliwość na lek
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 Ostrzeżenia

Przed rozpoczęciem stosowania Tantum Rosa należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Stosowanie, zwłaszcza długotrwałe, leków o działaniu miejscowym, może spowodować reakcję uczuleniową. W takim przypadku lek
Tantum Rosa należy odstawić i zgłosić się do lekarza, który zaleci odpowiednie postępowanie.Lek Tantum Rosa jest przeznaczony do
stosowania dopochwowego oraz na błonę śluzową zewnętrznych narządów płciowych. Nie należy go przyjmować doustnie.Inne leki i
Tantum Rosa

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent
planuje przyjmować.Nie są znane żadne oddziaływania Tantum Rosa z innymi lekami.Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem
tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.O ile lekarz nie zaleci inaczej, lek należy stosować zgodnie z zaleceniami podanymi
w ulotce.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działania niepożądane

dłuższe stos. może wywołać uczulenie

Sposób przechowywania15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: A.C.R.A.F

Pozwolenie: MZ R/0278
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