
 

 

 

 

     
 2מתוך  1עמוד 

2021ינואר   
 נכבד/ה,    רופא/ה

 רוקח/ת נכבד/ה, 

 הנדון: 
Bepanthen Plus 

 בפנטן פלוס
Cream 

Dexpanthenol 5% 
Chlorhexidine 0.5% 

 
 . ן ושאומץ עלון לרופא כלשונועודכ  של התכשירעלון לצרכן שה להודיעכם אנו מבקשים  

 
   : מאושרות התוויות

Antiseptic healing treatment of wounds of any kind with an infection risk, such as slight skin irritations, 
wounds, cuts, burns and skin inflammation. 

 
רק    בעלונים,מתוך כל פרק ששונה  ,בפירוט שלהלן מופיע . המהותיים בלבד   עידכונים הכלולים בהודעה זו 

 . בקו חוצה מחיקת טקסט מסומנת   . בקו תחתוןמסומנת  טקסטתוספת המידע שהתעדכן. 
 

 העדכונים בעלון לרופא 

 
 עלון לרופא כלשונו. אומץ 

 
 עדכונים בעלון לצרכן ה

 
 למה מיועדת התרופה? .1

 
 קלים בעור, פצעים, חתכים, כוויות קלות ודלקות עור.  לחיטוי וריפוי פצעים עם חשש לזיהום כגון גירויים 

 
 קבוצה  תרפויטית: 

 B5פרו ויטמין  – דקספנטנול 
 מחטא )אנטיספטי(  – כלורהקסידין דיהידרוכלוריד 

יהום  ז ממתןוכך מונע או   ט את קצב גידולםאאו מעל העור    קוטל חיידקיםש  כלורהקסידיןמכיל בפנטן פלוס 
בעור נהפך לחומצה פנטוטנית מה שתומך  ל, שהתכשיר מכיל גם דקספנטנו .ים שהתלכלכו חיידקי בפצע

הקרם קל   יותר.  גמיששנוצר הינו  העור  וכך גורם לזירוז ריפוי הפצע.   בקצב מואץ  בחידוש תאי העור מבפנים
 והסרה בשטיפה ואינו שומני או דביק.  למריחה 

 
 לפני השימוש בתרופה .2
 

 אם:   אין להשתמש בתרופה
 , ספר לרופא אם: בתרופהלפני הטיפול  

 נוטל תרופות אחרות )כולל תרופות ללא מרשם( או עושה שימוש במשחות אחרות. הנך  •

במקרה   )לדוגמא: כוויות שמש(.   נמוך שיזדהמוהסיכון לטיפול בגירויים אשר אין להשתמש בתכשיר   •
 כזה, מומלץ לעשות שימוש בתכשיר שאינו מכיל חומר מחטא. 

 
 הנקה ו הריון, 

רות  הנתונים הקיימים בחיות לא הראו שהשימוש בתכשיר מסב נזק לעובר, אך אין מחקרים מבוקרים בנשים ה
ניתן להשתמש בבפנטן   פלוס.  ®היוועצי ברופא או ברוקח לפני הטיפול בבפנטן או מניקהאם הנך בהריון   ועל כן 

 יש להימנע משימוש על שטחי עור נרחבים.  . פלוס במשך תקופת ההנקה
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 נהיגה ושימוש במכוניות 

 לא ידועה השפעה שלילית על יכולת הנהיגה או שימוש במכונות. 
 

 של התרופה: רכיבים הממ חלק על חשוב מידע 
צטיל אלכוהול, סטאריל אלכוהול ולנולין, אשר עלולים לגרום לתגובה עורית מקומית )כגון  תרופה זו מכילה 

 (. ממגע  אטופית דלקת עור 

 

 כיצד תשתמש בתרופה? .3
 

במידה ובלעת בטעות כמות גדולה של התכשיר, יש  אין לבלוע!  תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.  

 להיוועץ ברופא. 

 

 )אמינוטרנזפראז(. באנזימי כבד  אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר עלולה להופיע עלייה 

 

 תופעות לוואי .4

 יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לרופא אם מופיעים: 
 

, דלקת עור  עם חומר  דלקת עור הקשורה למגע כגון  תגובות אלרגיות במקרים נדירים עלולות להופיע •
 .  או שלפוחיות העור , תחושת בעירה  אלרגית, גרד, אודם, אקזמה, פריחה, חרלת )אורטיקריה(, גירוי 

 
 :הבריאות משרד  שבאתר  התרופות  במאגר  לפרסום  ו נשלח ן העלון לצרכוהעלון לרופא  

https://data.health.gov.il/drugs/index.html#!/byDrug 
 . 09-7626700 , טלפון: השרון  הוד  36 החרש  'רח  ,ישראל באייר  לחברת פניה י "ע  ים מודפס ם לקבל ניתן

 
 בברכה, 

 
 באייר ישראל 

https://data.health.gov.il/drugs/index.html#!/byDrug

