
B I J  P I J N  D O O R
O V E R B E L A S T I N G  E N  B L E S S U R E

B E N Z Y D A M I N E H Y D R O C H L O R I D E  3 0  m g / g

SAMENSTELLING:
1 gram crème bevat 30 mg benzydaminehydrochloride als werkzame stof en glycerylmonostea-
raat (E471), ceteareth-12, decyloleaat (E570), cetylalcohol, propyleenglycol (E490), phenoxy-
ethanol, sorbinezuur (E200), kaliumsorbaat (E202), en gezuiverd water als hulpstoffen.
VERPAKKING EN VORM:
Tantum is verkrijgbaar in tubes met 30 en 60 gram crème.
WERKING:
Tantum is een zwelling verminderende en pijnstillende crème.
REGISTRATIEHOUDER:
Chefaro Nederland B.V., Postbus 6014, 3002 AA  Rotterdam, Tel: 010-2211007
REGISTRATIENUMMER:
Tantum crème is in het register ingeschreven onder RVG 06636.
TE GEBRUIKEN BIJ:
Tantum crème wordt toegepast op de huid op plaatsen waar zwelling en pijn optreden als 
gevolg van overbelasting en blessures.
NIET TE GEBRUIKEN:
De crème dient niet op open wonden of een geïrriteerde huid te worden gebruikt of bij een 
bekende overgevoeligheid voor het produkt.
VOORZORGEN BIJ GEBRUIK:
Het verdient aanbeveling om bij gebruik op een beschadigde huid of bij een overgevoeligheid 
voor een van de bestanddelen uw arts te raadplegen. Contact met de ogen moet worden 
vermeden. Indien de klachten langer dan 14 dagen aanhouden, dient u uw arts te raadplegen.
INTERACTIES MET TANTUM:
Voor zover bekend zijn er geen wisselwerkingen met Tantum crème bij gebruik in combinatie 
met andere geneesmiddelen of stoffen.
GEBRUIK BIJ ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING:
Bij zwangerschap of borstvoeding slechts gebruiken na overleg met uw arts.
DOSERING:
Tantum crème is uitsluitend geschikt voor uitwendig gebruik. De crème moet op de plaats van 
de aandoening zachtjes in de huid worden gewreven totdat het volledig door de huid is 
opgenomen. Bij voorkeur dient de crème zo spoedig mogelijk na de overbelasting of het 
oplopen van de blessure op de huid te worden aangebracht.
De crème één tot vier maal per dag zachtjes inmasseren, afhankelijk van de klacht.
BIJWERKINGEN:
Er bestaat een kans op overgevoeligheid bij het gebruik van Tantum crème, waarbij huiduitslag, 
roodheid of fotosensitiviteit kunnen optreden. Elke mogelijke andere bijwerking die wordt 
waargenomen dient u aan uw arts of apotheker door te geven.
BEWAREN:
Tantum crème dient bij kamertemperatuur (15-25°C) te worden bewaard.
De uiterste gebruiksdatum is vermeld op de tube en op de buitenverpakking. Buiten bereik van 
kinderen houden.
DATUM VAN GOEDKEURING:
27 maart 1996
CORRESPONDENTIE:
Vermeld bij correspondentie altijd het chargenummer dat op de tube en de buitenverpakking is 
ingedrukt.
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