
INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH
ULOTKA DLA PACJENTA

POJEMNIK ALUMINIOWY

Panthenol Spray
(Dexpanthenolum)

Aerozol do stosowania zewnętrznego, 46,3 mg/g

Skład:
1 g aerozolu zawiera 46,3 mg dekspantenolu
oraz substancje pomocnicze: alkohol cetylostearylowy, płynna parafina, płynny wosk, woda 
oczyszczona, kwas nadoctowy, gaz wytłaczający (propan, n-butan, izobutan)

130 g

Co to jest Panthenol Spray i w jakim celu się go stosuje

Lek Panthenol Spray zawiera substancję czynną dekspantenol.  Poprawia gojenie, zwiększa 
elastyczność i nawilżenie skóry.

Panthenol Spray jest stosowany wspomagająco w leczeniu drobnych uszkodzeń skóry (oparzenia 
słoneczne, uszkodzenia i otarcia naskórka, powierzchniowe rany), suchej skóry, wyprzeń, zapaleń 
skóry, opryszczki wargowej, chorób pęcherzowych skóry z ubytkami naskórka.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Panthenol Spray

Kiedy nie stosować leku Panthenol Spray:
- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego 

leku.
- zmiany dotyczą oka

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Jeśli lek jest stosowany w okolicach twarzy, nie powinien być stosowany bezpośrednio. Lek należy 
rozpylić na dłoń i rozprowadzić w miejscu urazu na twarzy.

Nie stosować na oczy. Nie stosować bezpośrednio do ust i jamy nosowej.

Podczas stosowania leku u pacjentów chorych na astmę i schorzenia oskrzeli i płuc, należy uważać, 
aby pacjent nie wdychał nośnika, co może wywołać podrażnienie błony śluzowej lub wywołać atak 
astmy.
U dzieci lek powinien być stosowany tylko pod nadzorem dorosłych.

Inne leki i Panthenol Spray
Jeśli lek Panthenol Spray jest stosowany w okolicach narządów płciowych lub odbytu i w tym samym 
czasie są używane prezerwatywy, wytrzymałość prezerwatyw może zostać obniżona z powodu 
zawartości parafiny w produkcie. Skuteczność stosowania prezerwatyw może zostać zmniejszona.

Jak stosować lek Panthenol Spray
Stosować na uszkodzoną powierzchnię raz lub kilka razy na dobę.

Pojemnik należy trzymać pionowo z głowicą na górze.
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Przed każdym użyciem należy mocno wstrząsnąć pojemnik, szczególnie jeśli produkt nie był ostatnio 
używany.

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

Reakcja nadwrażliwości w miejscu zastosowania może wystąpić w pojedynczych przypadkach.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane 
niewymienione powyżej, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jak przechowywać lek Panthenol Spray
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Pojemnik pod ciśnieniem. Chronić od promieni słonecznych i temperatury powyżej 50°C. Nie 
podejmować prób otwarcia pustego pojemnika. Nie wrzucać pojemnika do ognia nawet po zużyciu 
zawartości. Usunąć opakowanie można dopiero po całkowitym opróżnieniu z gazu. Zabrania się 
kierowania strumienia aerozolu w kierunku otwartego ognia i żarzących się przedmiotów. 
Przechowywać z dala od źródeł ognia. Nie palić papierosów trakcie stosowanie. Przechowywać w 
miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
W przypadku stosowania w słabo przewietrzonych pomieszczeniach istnieje niebezpieczeństwo 
powstania mieszanki wybuchowej.

Uwaga: Produkt łatwopalny.

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza.

Termin ważności:

Podmiot odpowiedzialny 
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
Jankovcova 1569/2c
170 00 Praga 7
Republika Czeska

Wytwórca:
Dr. Gerhard Mann 
Chem.-Pharm Fabrik GmbH 
Brunsbuetteler Damm 
165 –173 13581 Berlin 
Niemcy

Pozwolenie nr R/2880

Nr serii:

Kod 5909990288014
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Logo Bausch& Lomb

INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A
Panthenol Spray
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