עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו1986-
התרופה משווקת ללא מרשם רופא

בפנטן® 5%
משחה
הרכב:
כל גרם מכיל :דקספנטנול  50מ"ג

Dexpanthenol 50 mg

לרשימת החומרים הבלתי פעילים -נא ראה סעיף .6
קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה .עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה .אם
יש לך שאלות נוספות ,פנה אל הרופא או אל הרוקח.
 .1למה מיועדת התרופה?
למניעה וטיפול בתפרחת חיתולים בתינוקות.
למניעה וטיפול בפטמות סדוקות או כואבות בנשים מניקות.
למניעה וטיפול בעור משופשף ,סדוק או מבוקע.
לטיפול בפצעים קלים בעור ובעור יבש.
קבוצה תרפויטית :פרו ויטמין B5
 .2לפני השימוש בתרופה
אין להשתמש בתרופה אם:
אתה רגיש (אלרגי) לדקספנטנול או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה.
אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:
 לפני הטיפול בבפנטן® ספר לרופא אם :הנך רגיש לחומר כלשהו או לתרופה כלשהי.
 יש להימנע ממגע התכשיר עם העיניים.
 במידה ומשתמשים בבפנטן® באזור איברי המין ,יעילות אמצעי המניעה מסוג קונדומים,
העשויים מלטקס ,עלולה להיפגע.
אם אתה לוקח ,או אם לקחת לאחרונה ,תרופות אחרות ,כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה ,ספר על
כך לרופא או לרוקח.
היריון והנקה:
אם הנך בהיריון או מניקה היוועצי ברופא או ברוקח לפני הטיפול בבפנטן®.
מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של בפנטן®:
תרופה זו מכילה צטיל אלכוהול ,סטאריל אלכוהול ולנולין ,אשר עלולים לגרום לתגובה עורית מקומית
(כגון דלקת עור אטופית).
 .3כיצד תשתמש בתרופה?
עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח כיצד להשתמש בבפנטן®.
המינון המקובל בדרך כלל הוא:
תפרחת חיתולים  -יש למרוח שכבה דקה על ישבן התינוק לפני כל החתלה.

פטמות  -יש למרוח שכבה דקה על הפטמות לאחר כל הנקה .יש לשטוף את הפטמות היטב לפני
ההנקה הבאה.
עור יבש/מבוקע או פצעים קלים ושפשופים בעור -יש למרוח על האזורים היבשים ו/או על מקום
הפצע עד  3פעמים ביום.
אין לעבור על המנה המומלצת.
אין לבלוע! תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.
אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה ,פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים,
והבא אריזת התרופה איתך.
אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה .הרכב משקפים אם הינך
זקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה שאל את הרופא או הרוקח.
 .4תופעות לוואי
כמו בכל תרופה ,השימוש בבפנטן® עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים .אל תיבהל למקרא
רשימת תופעות הלוואי .יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.
יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לרופא אם מופיעים:
תגובה אלרגית ו/או תגובה אלרגית של העור כגון :דלקת עור אטופית ,דלקת עורית אלרגית ,גרד ,אודם,
פריחה ,אקזמה ,חרלת (אורטיקריה) ,גירוי מקומי או שלפוחיות.
אם הופיעה תופעת לוואי ,אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא
צוינה בעלון  ,עליך להתייעץ עם הרופא.
 .5איך לאחסן את התרופה?
מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או
תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה .אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה ( (exp. dateהמופיע על גבי האריזה .תאריך התפוגה
מתייחס ליום האחרון של החודש המצוין.
תנאי איחסון :אחסן בטמפרטורה הנמוכה מ – . 25°C
אחסן באריזה המקורית.
ניתן להשתמש בבפנטן® עד  3חודשים מיום פתיחת האריזה לראשונה .אין להשתמש בבפנטן® לאחר
תקופה זו .מומלץ לרשום את תאריך הפתיחה על האריזה.
 .6מידע נוסף
נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:
Wool fat (lanoline), Purified water, Paraffin Liquid, White soft Paraffin, Refined
almond Oil, Protegin X, White Beeswax, Cetyl Alcohol, Stearyl Alcohol.
כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:
משחה בצבע קרם עד לבן.
גדלי אריזה מאושרים  100, 50, 30, 3.5גרם .יתכן שלא כל גדלי האריזה משווקים.
בעל הרישום :באייר ישראל בע"מ ,רח' החרש  ,36הוד השרון 45240

היצרן  GP :גרנזך פרודקשנס ,אמיל ברל  D-79639 ,7גרנזך ויילן ,גרמניה.
עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך :אפריל .2015
מס' רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות127 76 22663 01 :
לשם הפשטות ולהקלת הקריאה ,עלון זה נוסח בלשון זכר .על אף זאת ,התרופה מיועדת לבני שני המינים.

