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Tantum Rosa, 500 mg proszek do sporządzenia roztworu, 10
saszetek
 

Cena: 20,45 zł

Opis słownikowy

Marka Tantum Rosa

Postać proszek

Producent Angelini

Rejestracja Lek bez recepty

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Tantum Rosa, 500 mg proszek do sporządzenia roztworu, 10
saszetek

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.

Skład Tantum Rosa, 500 mg proszek do sporządzenia roztworu, 10 saszetek

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.
Postać farmaceutyczna: proszek do sporządzenia roztworu dopochwowego.

Działanie Tantum Rosa, 500 mg proszek do sporządzenia roztworu, 10 saszetek

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,
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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 leku1. Leczenie benzydaminą nie wpływa na naturalną florę pochwy (nie działa na szczepy Lactobacillus
acidophilus)2.  Lek jest bezpieczny dla kobiet w ciąży, po porodzie i w okresie karmienia piersią.

1) Bremond A. Clinical evaluation of benzydamine for treatment of vaginitis: results of randomized study with emphasis on functional
symptoms. Int J Tissue React 1987; 9(2): 147-149.
2) Magliano EM et al. Antibacterial activity of benzydamine against Lactobacillus acidophilus [in Italian]. G Ital Ostet Ginecol 1986a; 8(4):
345-347.

Dawkowanie Tantum Rosa, 500 mg proszek do sporządzenia roztworu, 10 saszetek

 Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W
razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
Tantum Rosa stosuje się dopochwowo oraz/lub na błonę śluzową zewnętrznych narządów płciowych.
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.
Do płukania (irygacji) pochwy należy wykorzystać specjalny irygator, który dostępny jest w aptekach bez recepty. Roztwór przygotowany
z proszku Tantum Rosa i wody o temperaturze ciała należy wlać do czystego pojemnika irygatora. Końcówkę zbiornika należy
wprowadzić głęboko do pochwy i wycisnąć całą zawartość pojemnika, a następnie odczekać, aż płyn wypłynie z pochwy. Płukanie
pochwy najlepiej wykonywać w pozycji leżącej w pustej wannie lub na stojąco pod prysznicem. Szczegółowe informacje jak wykonać
irygację pochwy można znaleźć w ulotce dołączonej do irygatora.

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.
Przygotowanym roztworem należy powoli polewać zewnętrzne okolice krocza i sromu, pomocny w tym przypadku może być dodatkowy
czysty pojemnik lub butelka. Przemywanie warto wykonywać w pozycji leżącej lub półsiedzącej, w pustej wannie, pod prysznicem lub
nad miednicą.

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.

Przeciwwskazania Tantum Rosa, 500 mg proszek do sporządzenia roztworu, 10 saszetek

Kiedy nie stosować leku Tantum Rosa:
Jeśli pacjentka ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
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
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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.

Lek Tantum Rosa – możliwe działania niepożądane:
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Bardzo rzadkie objawy niepożądane (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000): uczucie pieczenia błony śluzowej pochwy, wysypka
fotoalergiczna, pokrzywka.

Informacje dodatkowe Tantum Rosa, 500 mg proszek do sporządzenia roztworu, 10
saszetek

Tantum Rosa  – jak przechowywać?
• Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
• Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania leku.
• Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
• Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których
się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

 

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

 

Galeria
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