
 1 

 

 

PANTENOL KREM  

 

 

Birim formülü; 1 g krem 50 mg dekspantenol, metil paraben ve parfüm içerir. 

 

Tıbbi özellikleri  
Pantenol krem’in etken maddesi olan dekspantenol, B-kompleks vitaminlerinden biri 

olan pantotenik asid’in ön maddesidir ve deri tarafından hızla emilerek vücutta 

Pantotenik  asid’e dönüĢür. Pantotenik asit, organizmada deri ve mukozanın oluĢmasını 

sağlayan yapı taĢlarından biridir. Derinin kendisini yenilemesine yardımcı olur, derideki 

kızarıklıkların ve tahriĢlerin giderilmesine, yaraların iyileĢmesinin hızlanmasına yardımcı 

olur. 

Pantenol krem, deri yüzeyine kolaylıkla sürülür ve deriden hızla emilir. Giyeceklerde 

leke bırakmaz. 

 

Önerilen kullanım yeri:  

Pantenol krem;  
GüneĢ yanıkları, küçük yaralar ve yanıklarda,  hafif sıyrıklarda, deri ve meme baĢı 

çatlaklarında ve piĢiklerde tahriĢ olmuĢ deriyi onarır. Derinin daha hızlı ve daha düzgün 

bir dokuyla kapanmasına yardımcı olur .Cildi esnek ve nemli tutar.  

 

Kullanılmaması gereken durumlar  
Pantenol krem, içerdiği maddelerin herhangi birine karĢı aĢırı duyarlılığı olduğu bilinen 

kiĢiler tarafından kullanılmamalıdır. 

 

Uyarılar/önlemler 

-Kullanmadan önce Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. 

-Kullanmakta olduğunuz ilaç var ise, muhakkak doktorunuza ve eczacınıza bildiriniz. 

 

Yan etkiler/Advers etkiler  
Çok nadir olarak alerjik deri reaksiyonları ortaya çıkabilir. 

Ġstenmeyen bir etki görüldüğü zaman Sağlık Bakanlığı Türkiye Farmakovijilans Merkezi 

(TÜFAM)’a bildiriniz. 

 

Günlük kullanım şekli ve dozu: 

 

Pantenol krem deri üzerinde tahriĢ olmuĢ bölgeye ince bir tabaka halinde mümkünse 

hafifçe ovuĢturularak sürülür. 

- Yara ve yanıklarda: Pantenol krem günde bir iki kez veya gerekli görüldüğü 

takdirde daha sık uygulanır. 

- Emziren annelerin meme bakımında ve ağrılı, çatlamış meme başlarının 

tedavisinde.; Pantenol krem her emzirmeden sonra meme baĢlarına sürülür. 

Emzirmeden önce meme baĢı su ile temizlenmelidir. 

- Pişiklerde: Her bez değiĢiminde Pantenol krem uygulanır.  
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Ticari takdim Şekli :  
Pantenol krem 30 g. Alüminyum tüpte 

 

25°C’ nin altında direkt güneĢ ıĢığından koruyarak saklayınız.  

 

Çocukların göremeyeceği, eriĢemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 

 

Haricen kullanılır. 

 

Sadece eczanelerde satılır. 

 

İzin tarih ve numarası: 08.11.2001-2001/74 

İzin sahibi ve adresi: Saba Ġlaç San. ve Tic. A..ġ. 

    Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:1 Kat:1 

    34303  Küçükçekmece-Ġstanbul 

 

Üretici : Deva Holding A.ġ. 

Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Mah.  

Atatürk Cad. No:32 Karaağaç-Çerkezköy/TEKĠRDAĞ  

 

 

 

 

 

 

 
 


