
Pakendi infoleht: teave kasutajale 

 

Bepanthen 50 mg/g salv 

dekspantenool 
 
Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. 

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker 
on teile selgitanud. 
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga. 
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime 

võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4. 
- Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga. 
 
 
Infolehe sisukord  
1. Mis ravim on Bepanthen salv ja milleks seda kasutatakse 

 2. Mida on vaja teada enne Bepanthen salvi kasutamist 
 3. Kuidas Bepanthen salvi kasutada 
 4. Võimalikud kõrvaltoimed 
 5. Kuidas Bepanthen salvi säilitada 
 6. Pakendi sisu ja muu teave 

 

 

1. Mis ravim on Bepanthen salv ja milleks seda kasutatakse 

 

Bepanthen on kõrge rasvasisaldusega salv, mille toimeaine dekspantenool muundub 
naharakkudes kiiresti pantoteenhappeks. Pantoteenhape on organismile vajalik naha ja 
limaskestade tekkeks ja regeneratsiooniks (taasteke). 
 

Bepanthen salv on näidustatud kergete nahakahjustuste raviks. 
 
 

2. Mida on vaja teada enne Bepanthen salvi kasutamist 

 
Bepanthen salvi ei tohi kasutada 
- kui olete dekspantenooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes 

allergiline. 
 
Hoiatused ja ettevaatusabinõud 

Allergiliste reaktsioonide tekkimisel lõpetage Bepanthen salvi kasutamine. 
 

Pidage nõu oma arsti või apteekriga, kui: 
- teil esineb allergiat; 
- teil on teisi kaasuvaid haigusi; 
- te kasutate mis tahes muid ravimeid, sh käsimüügiravimeid. 
 

Vältige salvi sattumist silma. Kui see juhtub, loputage silmi rohke veega. 
 
Katmata kehaosade (nt käed, nägu) ja karvaste nahapindade puhul on soovitatav kasutada Bepanthen 
kreemi, mis on väherasvane ning kiiremini imenduv. 
 
Pindmiste nahainfektsioonide või nahavigastuse puhul on soovitatav kasutada Bepanthen Plus kreemi. 
 
Muud ravimid ja Bepanthen salv 

Ei ole teada, et Bepanthen salv omaks koostoimeid teiste ravimitega. 



Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada 
mis tahes muid ravimeid. 
 
Rasedus ja imetamine 

Kui salvi kasutatakse imetamise perioodil rinnanibude hoolduseks ja lõhenenud 
rinnanibude raviks, on soovitatav salvijäägid enne imetamist maha pesta. 
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 

Bepanthen salv ei mõjuta autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet. 
 
Bepanthen salv sisaldab tsetüülalkoholi, stearüülalkoholi ja lanoliini 

Tsetüülalkohol, stearüülalkohol ja lanoliin võivad tekitada paikseid nahareaktsioone (nt 
kontaktdermatiiti). 
 
Mõned Bepanthen salvis sisalduvad abiained võivad kahjustada lateksist toodete (nt kondoomid ja/või 
diafragmad) efektiivsust. 
 

3. Kuidas Bepanthen salvi kasutada 

 
- Imikutel mähkmelööbe ennetamiseks ja raviks: määrida salvi puhtale nahale igakordsel 

mähkmete vahetamisel.  
- Imetamise ajal rinnanibude hoolduseks ja valulike/lõhenenud rinnanibude raviks: salvi võib 

rinnanibudele määrida iga toitmiskorra järel. 
- Muud situatsioonid, nt erinevad nahaärritused (sh kiiritusravist, valgusravist või 

ultraviolettkiirgusest põhjustatud); kare, kuiv ja lõhenenud nahk; väiksemad põletushaavad; 
kriimustused; kroonilised haavandid; lamatised; pärakulõhed ning kasutamisel nahasiirdamise 
järgselt, emakakaela erosiooni korral või kutaanse kortikosteroidravi ajal ja selle järgselt: kanda 
kahjustunud nahapiirkonnale vastavalt vajadusele üks või rohkem kordi päevas. 

 
Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker 
on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 

 

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei 
teki. 
 

Bepanthen salvi kasutamisel on esinenud allergilisi reaktsioone ja allergilisi 
nahareaktsioone (nt kontaktdermatiit, allergiline dermatiit, nahasügelus, nahapunetus, 
ekseem, lööve, nõgestõbi, nahaärritus, villid).  
 

Kõrvaltoimetest teatamine 

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla 
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada 
www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest. 
 

 

5. Kuidas Bepanthen salvi säilitada 

 
Hoida temperatuuril kuni 25 C.  
 
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja tuubil pärast märget EXP. 
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. 
 



Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada 
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda. 
 

 

6. Pakendi sisu ja muu teave 

 
Mida Bepanthen salv sisaldab 

- Toimeaine on dekspantenool. 1 g salvi sisaldab 50 mg dekspantenooli.  
- Abiained on protegin X (vedel parafiin, vaseliin, vaha, glütserüüloleaat, lanoliinalkohol), 

tsetüülalkohol, stearüülalkohol, valge vaha, lanoliin (E 913), valge vaseliin, mandliõli, vedel 
parafiin, puhastatud vesi. 

 
Kuidas Bepanthen salv välja näeb ja pakendi sisu 

Bepanthen salv on polüpropüleenkorgiga alumiiniumtuubis. 
Pakendis on 3,5 g (näidispakend), 30 g või 50 g salvi. 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
Müügiloa hoidja ja tootja 

 

Müügiloa hoidja: 
UAB Bayer 
Sporto 18 
LT-09238 Vilnius 
Leedu 
 
Tootja: 
GP Grenzach Productions GmbH 
Emil-Barell-Strasse 1, D-79639 Grenzach-Wyhlen  
Saksamaa 
 

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: 
 

Bayer OÜ 
Lõõtsa 12, Tallinn 
Tel: +372 655 8565 
 

 

Infoleht on viimati uuendatud aprillis 2020. 


