Pakuotės lapelis: informacija vartotojui
Bepanthen 50 mg/g kremas
Dekspantenolis
Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti šį vaistą, nes jame pateikiama Jums
svarbi informacija.
Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip aprašyta šiame lapelyje arba kaip nurodė gydytojas arba
vaistininkas.
Neišmeskite lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką.
Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją
arba vaistininką. Žr. 4 skyrių.
Jeigu 14 dienų Jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją.
Apie ką rašoma šiame lapelyje?
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Kas žinotina prieš vartojant Bepanthen
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Pakuotės turinys ir kita informacija

1.

Kas yra Bepanthen ir kam jis vartojamas

Bepanthen vartojamas paviršinių odos žaizdų (nedidelių nudegimų, nubrozdinimų) gijimo gerinimui.
Bepanthen veiklioji medžiaga yra dekspantenolis. Odos ląstelėse dekspantenolis greitai virsta pantoteno
rūgštimi, kuri yra svarbi formuojantis ir atsinaujinant odai.
Bepanthen - tai emulsija, kurioje yra mažai riebalų ir kuri greitai prasiskverbia į odą.
2.

Kas žinotina prieš vartojant Bepanthen

Bepanthen vartoti negalima:
jeigu yra alergija veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos
išvardytos 6 skyriuje).
Įspėjimai ir atsargumo priemonės
Pasireiškus alerginei reakcijai, Bepanthen vartoti negalima. Reikia pasitarti su gydytoju arba vaistininku, jei
ligonis:
serga kita liga;
yra alergiškas;
vartoja kitus vaistus, tarp jų ir tuos, kurių neišrašė gydytojas.
Nėštumo ir žindymo laikotarpis
Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.
Nėščioms ir krūtimi maitinančioms moterims šį vaistą vartoti galima.

Bepanthen sudėtyje yra cetilo alkoholio, stearilo alkoholio, vilnų riebalų, propilenglikolio
Cetilo alkoholis, stearilo alkoholis ar vilnų riebalai gali sukelti lokalių odos reakcijų (pvz., kontaktinį
dermatitą). Propilenglikolis gali sudirginti odą.
3.

Kaip vartoti Bepanthen kremą

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į
gydytoją arba vaistininką
Kremas tepamas ant nuvalytos žaizdos ar pažeistos odos vieną ar kelis kartus per dieną, reikalui esant.
Gydymo trukmė priklauso nuo susirgimo pobūdžio ir eigos.
Jei galvojama, kad vaisto poveikis per silpnas ar per stiprus, reikia pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

4.

Galimas šalutinis poveikis

Šis vaistas, kaip ir visi kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.
Labai retai (rečiau nei 1 iš 10000 pacientų) galimos alerginės odos reakcijos.
Pranešimas apie šalutinį poveikį
Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.
Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministerijos nemokamu telefonu 8 800 73568 arba užpildyti interneto svetainėje
www.vvkt.lt esančią formą ir pateikti ją Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministerijos vienu iš šių būdų: raštu (adresu Žirmūnų g. 139A, LT-09120 Vilnius),
nemokamu fakso numeriu 8 800 20131, el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt, taip pat per Valstybinės vaistų
kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainę (adresu
http://www.vvkt.lt). Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio
vaisto saugumą.
5.

Kaip laikyti Bepanthen

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.
Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje
Ant tūbelės etiketės ir dėžutės po „Tinka iki“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto vartoti
negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.
Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją arba su buitinėmis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus vaistus,
klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.
6.

Pakuotės turinys ir kita informacija

Bepanthen sudėtis
Veiklioji medžiaga yra dekspantenolis. Viename grame kremo yra 50 mg dekspantenolio.

- Pagalbinės medžiagos: DL-Pantolaktonas, 2-fenoksietanolis, Amphisol K (kalio heksadecilo
vandenilio fosfatas), cetilo alkoholis, stearilo alkoholis, vilnų riebalai (E 913), izopropilo miristatas,
propilenglikolis, išgrynintas vanduo.
Bepanthen išvaizda ir kiekis pakuotėje
Bepanthen yra baltas arba gelsvai baltas, homogeninės konsistencijos, neskaidrus, silpno
kvapo kremas.
Bepanthen tiekiamas aliuminio tūbelėmis, kuriose yra 30 g kremo. Kartono dėžutėje yra viena
tūbelė.
Registruotojas ir gamintojas
Registruotojas
UAB Bayer
Sporto 18
LT-09238 Vilnius
Lietuva
Gamintojas
GP Grenzach Produktions GmbH
D- 79639 Grenzach-Wyhlen
Vokietija
Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas 2016-05-17
Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje http://www.vvkt.lt/.

