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Bepanthen Plus krem 30 g – krem antyseptyczny na drobne
rany skórne
 

Cena: 28,12 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 g

Postać Kremy

Producent BAYER

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Chlorhexidinum, Dexpanthenolum

Opis produktu
 

Wstęp
LMR-CH-20210329-63  

Leczy i odkaża powierzchniowe rany różnego rodzaju (np. zadrapania, skaleczenia, otarcia, pęknięcia skóry, oparzenia, odparzenia,
zapalenia skóry). Leczenie ran po małych zabiegach chirurgicznych.

Lek Bepanthen Plus zawiera dwie substancje czynne: dekspantenol i chlorheksydynę.

Bepanthen Plus chroni przed rozwojem zakażenia w miejscu skaleczenia lub uszkodzenia skóry, a także przyspiesza proces odbudowy
skóry.

Bepanthen Plus (Dexpanthenolum + Chlorhexidini hydrochloridum), (50 mg + 5 mg)/g, krem. Wskazania: leczenie i odkażanie
powierzchniowych ran różnego rodzaju, gdy istnieje ryzyko zakażenia, (np: zadrapania, skaleczenia, otarcia, pęknięcia skóry, oparzenia,
odparzenia, zapalenia skóry). Leczenie ran po małych zabiegach chirurgicznych.

Opis
Dexpanthenolum + Chlorhexidini hydrochloridum (50 mg + 5 mg)/g

Wskazania do stosowania
Leczenie i odkażanie powierzchniowych ran różnego rodzaju, gdy istnieje ryzyko ich zakażenia (np. zadrapania, skaleczenia, otarcia,
pęknięcia skóry, oparzenia, odparzenia, zapalenia skóry)
oraz leczenie ran po małych zabiegach chirurgicznych.

OTC - Lek wydawany bez recepty.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/bepanthen-plus-krem-30-g-krem-antyseptyczny-na-drobne-rany-skorne.html
http://www.aptekaotc.pl/bepanthen-plus-krem-30-g-krem-antyseptyczny-na-drobne-rany-skorne.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

Cechy

antyseptyczny
leczenie i odkażanie drobnych, powierzchniowych ran skórnych

Składniki
1 gram kremu zawiera: substancje czynne: 50 mg dekspantenolu i 5 mg chlorheksydyny chlorowodorku; substancje pomocnicze: lakton
kwasu pantotenowego, alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, wazelina biała, parafina ciekła, lanolina, makrogolu stearynian, woda
oczyszczona

Stosowanie
Podanie na skórę.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Nie stosować po upływie terminu ważności.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przeciwwskazania
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent
Bayer Sp. z o.o.

Zawartość opakowania
30

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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