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Bepanthen Plus krem 30 g
 

Cena: 23,74 PLN

Opis słownikowy

Dawka (5mg+0,05g)/g

Opakowanie 30 g

Postać krem

Producent BAYER SP. Z O.O.

Substancja
czynna

Chlorhexidinum, Dexpanthenolum

Opis produktu
 

Działanie: 
Lek Bepanthen Plus zawiera dwie substancje czynne: dekspantenol i chlorheksydynę. Dekspantenol po przeniknięciu do skóry szybko
przekształca się w kwas pantotenowy, który odgrywa ważną rolę w budowie skóry oraz regeneracji skóry w trakcie gojenia się ran.
Chlorheksydynajest substancją odkażającą, działającą na bakterie Gram dodatnie, w tym na wrażliwe szczepy Staphylococcus aureus,
które są najczęstszą przyczyną zakażeń skóry. Chlorheksydyna działa słabiej na bakterie Gram-ujemne, nie działa na bakterie z rodzaju
Pseudomonas praz Proteus.

Wskazania: 
Leczenie i odkażanie powierzchniowych ran różnego rodzaju, gdy istnieje ryzyko ich zakażeń (np. zadrapania, skaleczenia, otarcia,
pęknięcia skóry, oparzenia, odparzenia, zapalenia skory) oraz leczenie ran po małych zabiegach chirurgicznych.

Dawkowanie:
Lek przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.O ile lekarz nie zaleci inaczej, lek zwykle nakłada się kilka razy na dobę, zależnie
od potrzeb, na oczyszczone rany lub miejsca objęte zapaleniem. Nie jest konieczne stosowanie opatrunku.

Przeciwwskazania:
Nie stosować leku Bepanthen Plus:
• jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na którykolwiek składnik leku
• w przypadku przerwania błony bębenkowej

Działania niepożądane: 
Mogą wystąpić reakcje uczuleniowe, w tym alergiczne reakcje skórne, jak zapalenie kontaktowe skóry, zapalenie alergiczne skóry, świąd,
rumień, wyprysk, wysypka, pokrzywka, podrażnienie skóry i pęcherzyki na skórze w miejscu podania.

Skład: 
Substancjami czynnymi leku sa: dekspantenol i chlorheksydyny chlorowodorek. 1 gram kremu zawiera 50 mg dekspantenolu i 5 mg
chlorheksysyny chlorowodorku. Inne składniki leku to: lakton kwasu pantotenowego, alkohol cetylowey, alkohol stearylowy, wazelina
biała, parafina ciekła, lanolina, makrogolu stearynian, woda oczyszczona.
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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.
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