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Tantum rosa puder x 10 sasz
 

Cena: 29,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 sasz

Postać Proszki

Producent ANGELINI

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Benzydaminum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Tantum Rosa w postaci proszku do sporządzania roztworu dopochwowego przeznaczony jest do stosowania na błonę śluzową
zewnętrznych narządów płciowych oraz dopochwowo. Substancją czynną leku jest benzydamina, która jest przedstawicielem
niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Działanie benzydaminy jest przeciwzapalne i przeciwbólowe, a także miejscowo
odkażające i znieczulające. Dzięki dobremu wchłanianiu substancja czynna osiąga wysokie stężenie w tych tkankach, które obejmuje
proces zapalny, łagodząc jego dokuczliwe objawy.

Wskazaniem do stosowania leku Tantum Rosa są dolegliwości takie jak zaczerwienienie, pieczenie, świąd lub ból, a także obrzęk okolic
narządów płciowych i pochwy czy też obecność upławów. Zazwyczaj wspomniane objawy towarzyszą zapaleniu pochwy i sromu, a
także różnego pochodzenia zapaleniom szyjki macicy (w tym zarówno tym związanym z infekcjami, jak i tym będącym efektami
podrażnień mechanicznych), mogą taże pojawiać się u pacjentek po chemioterapii i radioterapii. Funkcją Tantum Rosa jest działanie
przeciwbólowe i przeciwzapalne, a dodatkowo jego substancja czynna – należąca do NLPZ benzydamina – działa miejscowo
odkażająco i znieczulająco. Tantum Rosa może być stosowany również w profilaktyce ginekologicznej przed- i pooperacyjnej, a nawet w
celu łagodzenia dolegliwości w trakcie połogu.

W opakowaniu znajduje się 10 saszetek leku Tantum Rosa. W skład każdej saszetki (9,4 g) wchodzi 500 mg benzydaminy
chlorowodorku, a także pozostałe składniki pomocnicze, czyli chlorek sodu, powidon, a także p-toluenosulfonian
trójmetylocetyloamoniowy.

Zaleca się, by lek Tantum Rosa stosowany był zgodnie z informacjami podanymi przez producenta w dołączonej do opakowania ulotce,
chyba że lekarz indywidualnie zaleci inne dawkowanie. Najczęściej stosuje się dawkę 1-2 saszetek Tantum Rosa na dobę, dostosowując
ilość leku do nasilenia dolegliwości. By przygotować roztwór leku, należy zawartość jednej saszetki Tantum Rosa rozpuścić w ½ litra
wody. Woda przeznaczona do przygotowania roztworu powinna być wcześniej przegotowana i ostudzona. Roztwór należy
przygotowywać bezpośrednio przed jego zastosowaniem, wykorzystując w tym celu 1 saszetkę leku (czynność wykonywać 1-2 razy na
dobę, np. rano i wieczorem).
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W przypadku objawów wskazujących na zapalenie zewnętrznych narządów płciowych (okolice sromu i krocza), które współistnieją z
zapaleniem pochwy lub szyjki macicy, zaleca się płukanie pochwy przygotowanym roztworem Tantum Rosa 1-2 razy na dobę. Do
płukania pochwy należy wykorzystać irygator, postępując zgodnie z instrukcją użytkowania. W przypadku objawów wskazujących na
zapalenie zewnętrznych narządów płciowych (okolice sromu i krocza) lub połogowych dolegliwości związanych z kroczem zaleca się
przemywanie przygotowanym roztworem Tantum Rosa okolic krocza i sromu 1-2 razy na dobę. W profilaktyce ginekologicznej przed- i
pooperacyjnej lekarz ustali zalecenia co do stosowania leku. Jeśli pacjentka samodzielnie stosuje Tantum Rosa, terapia nie powinna
trwać krócej niż 3 dni i nieprzerwanie dłużej niż 7 dni.

Lek na ogół jest dobrze tolerowany, a w związku z miejscowym działaniem substancji czynnej również jego przypadkowe
przedawkowanie jest mało prawdopodobne. Tantum Rosa może jednak u niektórych kobiet wywoływać działania niepożądane. Bardzo
rzadkie skutki uboczne Tantum Rosa to pokrzywka, wrażenie pieczenia śluzówki pochwy, a także pojawienie się wysypki fotoalergicznej.
Roztwór może przy długotrwałym stosowaniu miejscowym przyczyniać się do powstawania reakcji uczuleniowych. Wówczas zalecane
jest jego odstawienie oraz kontakt z lekarzem.

Lek Tantum Rosa posiada także przeciwwskazania. Nie powinien być stosowany przez pacjentki z nadwrażliwością na benzydaminę lub
składniki pomocnicze preparatu. W ulotce zaznaczono również, by przed rozpoczęciem stosowania leku skonsultować się z lekarzem
lub farmaceutą.

Skład

Substancją czynną leku jest benzydaminy chlorowodorek. 1 saszetka (9,4 g) zawiera 500 mg benzydaminy chlorowodorku.
Pozostałe składniki pomocnicze to: sodu chlorek, powidon, p-toluenosulfonian trójmetylocetyloamoniowy.

Wskazania i działanie
Tantum Rosa (saszetki) to lek stosowany w leczeniu objawów infekcji i podrażnień intymnych, do przemywania w czasie połogu oraz w
profilaktyce przed i pooperacyjnej w ginekologii. Leczy dolegliwości i objawy (ból, świąd, pieczenie, upławy, obrzęk) okolic intymnych i
pochwy.

Lek Tantum Rosa zawiera substancję czynną - benzydaminę, należącą do niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).
Dzięki zawartości benzydaminy lek Tantum Rosa charakteryzuje się działaniem: przeciwzapalnym, przeciwbólowym, miejscowo
znieczulającym, antyseptycznym i przeciwobrzękowym.
Lek Tantum Rosa ma szerokie zastosowanie w leczeniu dolegliwości i objawów (ból, pieczenie, świąd, upławy, zaczerwienienie,
obrzęk) w okolicy zewnętrznych narządów płciowych oraz pochwy w:

przebiegu zapalenia sromu i pochwy, w tym w łagodzeniu dolegliwości i objawów towarzyszących infekcjom intymnym
o różnej etiologii: grzybiczej, bakteryjnej, mieszanej,
przebiegu zapalenia szyjki macicy różnego pochodzenia (np. zakażenia, podrażnienia mechaniczne),
łagodzeniu dolegliwości sromu w okresie połogu – lek Tantum Rosa uśmierza ból i przyspiesza gojenie rany krocza po
porodzie naturalnym,
profilaktyce przed- i pooperacyjnej w ginekologii (np. przygotowanie do operacji, rekonwalescencja po zabiegu),
po chemio- i radioterapii u pacjentek onkologicznych.

Tantum Rosa w postaci proszku w saszetkach pozwala na łatwą aplikację leku. Benzydamina stosowana miejscowo dobrze się
wchłania, osiągając duże stężenie w tkankach objętych procesem zapalnym. Daje szybki efekt przeciwbólowy, odczuwalny już
od pierwszego zastosowania leku.
 Leczenie benzydaminą nie wpływa na naturalną florę pochwy (nie działa na szczepy Lactobacillus acidophilus).
Lek jest bezpieczny dla kobiet w ciąży, po porodzie i w okresie karmienia piersią.

Dawkowanie
Zalecana dawka Tantum Rosa to od 1 do 2 saszetek w ciągu doby, w zależności od nasilenia dolegliwości.
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 i objawów 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.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na benzydaminę lub substancje pomocnicze.

Informacje dodatkowe
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Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
 

Galeria
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