Uputa o lijeku: Informacije za korisnika
Bepanthen Plus 50 mg/g + 5 mg/g krema
dekspantenol, klorheksidin
Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne
podatke.
Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako su Vam rekli Vaš liječnik
ili ljekarnik.
- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem ljekarniku.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To
uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
- Obavezno se obratite Vašem liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3-4
dana.
Što se nalazi u ovoj uputi:
1.
Što je Bepanthen Plus krema i za što se koristi?
2.
Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Bepanthen Plus kremu?
3.
Kako primjenjivati Bepanthen Plus kremu?
4.
Moguće nuspojave
5.
Kako čuvati Bepanthen Plus kremu?
6.
Sadržaj pakiranja i druge informacije
1.

Što je Bepanthen Plus krema i za što se koristi?

Krema Bepanthen Plus primjenjuje se za sprječavanje infekcije i poticanje zacjeljivanja manjih
površinskih rana i lezija kože kao što su:
oguljotine, posjekotine, ogrebotine, ragade, opekotine, vrjedovi, dermatitis.
kronične rane poput ulkusa na potkoljenicama i dekubitalnih ulkusa.
rane nakon manjih kirurških zahvata.
sekundarno inficirani ekcem i neurodermatitis.
popucala koža bradavica u dojilja
Obavezno se obratite Vašem liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3-4 dana.
2.

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Bepanthen Plus kremu?

Nemojte primjenjivati Bepanthen Plus kremu
ako ste alergični na djelatne tvari ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).
primjena na oštećenu opnu bubnjića
Upozorenja i mjere opreza
Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite Bepanthen Plus kremu.
Primjena na velikim površinama kože mora se izbjegavati. Mora se izbjegavati dodir s očima, ušima i
sluznicama.
Bepanthen Plus krema nije namijenjena za liječenje nadražene kože koja se najvjerojatnije neće inficirati
(npr., opekotine od sunca). U takvim slučajevima potrebno je koristiti kremu koja sadrži samo
dekspantenol.
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Ako se Bepanthen Plus krema koristi za liječenje popucale kože bradavica u razdoblju dojenja, mora se
isprati prije dojenja.
Ukoliko simptomi potraju ili se stanje pogorša, posavjetujte se s liječnikom.
Neophodno je potražiti savjet liječnika ako rana ostaje ista i ne pokazuje tendenciju zarastanja ili ako se
rubovi rane intenzivno crvene, a oko rane se pojavi otok ili se javi povišena temperatura.

Ako dođe do pojave iritacije kože treba privremeno prekinuti primjenu kreme.
Česta lokalna primjena na istom mjestu može dovesti do nadražaja kože. Bepanthen Plus je namijenjen
liječenju manjih oštećenja kože, stoga je potrebno izbjegavati prekomjernu uporabu.
Drugi lijekovi i Bepanthen Plus krema
Krema Bepanthen Plus ne smije se koristiti istodobno s drugim antisepticima.
Klorheksidin nije kompatibilan s boratima, bikarbonatima, karbonatima, kloridima, citratima, fosfatima i
sulfatima.
Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje
druge lijekove.
Trudnoća, dojenje i plodnost
Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem liječniku
ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.
Ako se Bepanthen Plus krema koristi za liječenje popucale kože bradavica u razdoblju dojenja, mora se
isprati prije dojenja.
Primjena na velikim površinama kože mora se izbjegavati.
Upravljanje vozilima i strojevima
Nije primijećen utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima ili rada na strojevima.
Bepanthen Plus sadrži cetilni i stearilni alkohol i lanolin
Cetilni i stearilni alkohol te lanolin mogu uzrokovati lokalne kožne reakcije (npr. kontaktni dermatitis).
3.

Kako primjenjivati Bepanthen Plus kremu?

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim
liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.
Kremu Bepanthen Plus nanijeti na očišćenu ranu ili upaljena područja kože 1 – 2 puta dnevno, po potrebi i
češće ako je tako odredio liječnik.
Tretirana područja kože mogu se ukoliko je potrebno, pokriti gazom.
Ako primijenite više Bepanthen Plus kreme nego što ste trebali
Dekspantenol se dobro podnosi čak i u visokim dozama, pa se stoga u literaturi navodi da nije toksičan.
Nije poznat slučaj hipervitaminoze.
Opisano je povećanje aminotransferaze nakon otrovanja klorheksidinom.
Ako ste zaboravili primijeniti Bepanthen Plus kremu
Ako ste zaboravili primijeniti kremu Bepanthen Plus, nastavite je primjenjivati u skladu s uputama.
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U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka obratite se Vašem liječniku ili
ljekarniku.
4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.
Prijavljene su alergijske kožne reakcije kao što su kontaktni dermatitis, alergijski dermatitis, svrbež,
crvenilo, ekcem, osip, koprivnjača te preosjetljivost, anafilaktička reakcija i anafilaktički šok (potencijalno
opasan po život).
Prijavljivanje nuspojava
Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i
svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem
nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.
Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.
5.

Kako čuvati Bepanthen Plus kremu?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.
Čuvati na temperaturi do 25 ºC.
Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako
baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša
Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti
odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.Rok valjanosti nakon prvog otvaranja je 12 mjeseci.
6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Bepanthen Plus krema sadrži?
Djelatne tvari su: 50 mg dekspantenola i 5 mg klorheksidindiklorida.
Pomoćne tvari su: vazelin, bijeli, parafin, tekući; lanolin (E 913); makrogolstearat; cetilni alkohol;
stearilni alkohol; DL-pantolakton; voda, pročišćena.
Kako Bepanthen Plus krema izgleda i sadržaj pakiranja?
Bepanthen Plus krema je homogena, glatka emulzija, žućkaste boje bez mirisa.
Pakiranje: aluminijska tuba od 30 g kreme.
Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač
Nositelj odobrenja
Bayer d.o.o., Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
Proizvođač
GP Grenzach Produktions GmbH, Emil-Barell-Str. 7, 79639 Grenzach-Wyhlen, Njemačka
Način i mjesto izdavanja lijeka
Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni i u specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima.
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Ova uputa je posljednji put revidirana u listopadu 2018.
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