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Dermopanten maść 0,05 g/1g 30 g
 

Cena: 10,03 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 g

Postać maść

Producent CHEMA-ELEKTROMET SPÓŁDZ.PRACY

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Dermopanten to lek w postaci maści, zawierający deksopantenol, który wspiera prawidłową czynność naskórka, jak również regenerację
skóry. Demopanten stosuje się w leczeniu ran powierzchniowych, skóry suchej czy do pielęgnacji brodawek sutkowych podczas laktacji
oraz u niemowląt przy odparzeniach skóry.

Skład
Substancją czynną leku jest deksopantenol.

1 g maści zawiera 50 mg deksopantenolu.

Substancje pomocnicze: wazelina biała, wosk biały, parafina ciekła, polisorbat 80, substancja poprawiająca zapach Nagietki Y66, woda
oczyszczona.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, to zwykle stosowane dawkowanie Dermopantenu
w leczeniu powierzchownych ran należy nakładać lek raz lub kilka razy na dobę, w zależności od stanu miejscowego.
w pielęgnacji brodawek sutkowych kobiet karmiących piersią należy nakładać na brodawki kompres z maści. Przed każdym karmieniem
piersią brodawki należy umyć.
w pielęgnacji niemowląt należy nakładać lek przy każdej zmianie pieluchy, po wcześniejszym przemyciu wodą miejsc narażonych na
odparzenia.

Działanie
Deksopantenol po zastosowaniu miejscowym na skórę jest metabolizowany do kwasu pantotenowego, będącego składnikiem
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koenzymu A, koniecznego do prawidłowej czynności nabłonka i skóry, oraz wpływa na regenerację skóry.

Wskazania
Dermopanten stosuje się w:
leczeniu powierzchownych ran, takich jak otarcia, skaleczenia, pęknięcia skóry, oparzenia, podrażnienia skóry (np. po nadmiernym
nasłonecznieniu, radioterapii, naświetlaniu lampą kwarcową), niewielkie zapalenia skóry, owrzodzenia.
leczeniu skóry suchej.
pielęgnacji brodawek sutkowych w czasie karmienia piersią, zapobieganie i leczenie otarć oraz podrażnień brodawek sutkowych.
pielęgnacji niemowląt - zapobieganie i leczenie odparzeń oraz zapaleń skóry.

Przeciwwskazania
Nie stosować leku Dermopanten
jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego lekuW przypadku
na duże, głębokie i wyraźnie zakażone rany. W takich przypadkach należy skontaktować się z lekarzem.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania leku mogą wystąpić miejscowe odczyny uczuleniowe.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Unikać kontaktu leku z oczami.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

W przypadku stosowania leku u kobiet karmiących piersią, należy umyć brodawki przed każdym karmieniem piersią.
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