
PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE 
 

PANTHENOL SPRAY 4,63% nahavaht 
Dekspantenool 

 
Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. 
Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks kasutama 
Panthenol Spray’d täpselt juhistele vastavalt. 
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
- Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu oma apteekriga. 
- Kui Teie kaebused süvenevad ega leevendu, peate oma arstiga ühendust võtma. 
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, 

mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile. 
 

Infolehes antakse ülevaade:  
1. Mis ravim on Panthenol Spray ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Panthenol Spray kasutamist 
3. Kuidas Panthenol Spray’d kasutada 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5. Kuidas Panthenol Spray’d säilitada 
6. Lisainfo 
 
 
1. MIS RAVIM ON PANTHENOL SPRAY JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE 
 
Panthenol Spray’d kasutatakse toetava ja paranemist soodustava vahendina naha kergete kahjustuste 
korral.  
 
2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE PANTHENOLSPRAY KASUTAMIST 

 
Ärge kasutage Panthenol Spray’d: 
 
-kui te olete allergiline (ülitundlik) dekspantenooli või Panthenol Spray mõne koostisosa suhtes. 
 
-Panthenol Spray’d ei tohi pihustada silma. 
 
Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Panthenol Spray: 
 
-kui te olete astmahaige ja/või kannatate bronhopulmonaalsete haiguste (bronhide ja/või kopsude 
haiguste) all, ei tohi te Panthenol Spray pihustamisel väljuvat gaasi sisse hingata, kuna see võib 
põhjustada limaskestade ärritust või astmahoogu. 
 
-Panthenol Spray kasutamisel puuduvad vanuselised piirangud, kuid lastel tohib seda toodet kasutada 
üksnes täiskasvanu järelevalve all. 
 
-ärge pihustage Panthenol Spray’d silmadesse, suhu või ninna! 
 
Aerosooli konteiner sisaldab rõhu all olevat gaasi. Kaitske otsese päikesekiirguse ja üle 50 °C 
temperatuuri eest! 
Ka pärast toote kasutamise lõpetamist ei tohi konteinerit jõuga avada ega põletada. 
Hävitada tohib vaid pärast konteineri täielikku tühjenemist. Mitte pihustada tulle ega hõõguvatele 
esemetele. 
Hoida eemal kergesti süttivatest esemetest. Mitte suitsetada ravimi läheduses. 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 



„Leegi sümbol” (F+) Euroopa Liidu sümbol väga tuleohtlike(F+) ainete jaoks  

Vastavusmärk - TRG 300 (tehnilised reeglid rõhu all olevate gaaside kohta). 
 
Kasutamine koos teiste ravimitega 
 
Ettenähtud kasutamisel ei ole Panthenol Spray’l koostoimeid teiste ravimitega täheldatud.  
 
Kondoomide ja Panthenol Spray samaaegsel kasutamisel genitaal- ja anaalpiirkonnas võib preparaadis 
sisalduva parafiini tõttu väheneda kondoomi vastupidavus, mis võib põhjustada kondoomi kergema 
rebenemise ja turvalisuse languse. 
 
Rasedus ja imetamine 
 
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Seoses sellega, et puuduvad teaduslikud andmed selle kohta, kui suur osa naha peale kantud 
dekspantenoolist läheb süsteemsesse vereringesse, tohib Panthenol Spray’d kasutada suurtel 
nahapiirkondadel raseduse ja rinnaga toitmise ajal üksnes arstliku järelevalve all ja ainult juhul, kui 
ravist oodatav võimalik kasu ületab oluliselt võimalikku riski. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
 
Pole asjakohane. 
 
Oluline teave mõningate Panthenol Spray koostisainete suhtes 
 
Ravimi koostises olev tsetostearüülalkohol võib tekitada paikseid nahareaktsioone (nt 
kontaktdermatiiti). 
 
 
3. KUIDAS PANTHENOL-SPRAY’D KASUTADA 

 
Kasutage Panthenol Spray’d alati vastavalt siin infolehes antud juhistele. Kui te ei ole milleski kindel, 
pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
Kui ei ole teisiti öeldud, pihustage Panthenol Spray’d üks või mitu korda päevas ühtlaselt  kahjustatud 
piirkonnale. 
 
Manustamisviis 

 
Näopiirkonnas kasutamiseks ei tohi Panthenol Spray’d otse kahjustatud piirkonnale pihustada, vaid 
vaht tuleb esmalt pihustada käele ja siis kanda vastavale kahjustatud näopiirkonnale.  
Mitte pihustada silmadesse. Mitte pihustada suhu ja ninna. 
Pihustamisel hoida konteiner vertikaalselt pihustiga ülespoole. 
Selleks, et saadav vaht oleks sobivate omadustega, tuleb enne iga kasutamist konteinerit hästi 
loksutada, eriti pärast pikemaajalist mittetarvitamist. Esmakordsel kasutamisel võib juhtuda, et enne 
normaalsete omadustega vahu ilmumist tuleb pudelist välja ainult gaas. 
 
Ravikuuri pikkus 

 
Panthenol Spray’ga ravi kestvuse osas ei ole piiranguid. See sõltub kahjustatud piirkonna iseloomust 
ja selle paranemisprotsessi kulust. 
 
Kui te kasutate Panthenol Spray’d rohkem kui ette nähtud 
 



Panthenol Spray ettenähtud kasutamisel on üleannustamine vähetõenäoline. Kui suur kogus Panthenol 
Spray’d siiski juhuslikult satub suhu, ei ole vaja karta mingeid ohtlikke tagajärgi. 
 
Kui te lõpetate Panthenol Spray kasutamise 
 
Ravimi kasutamise katkestamine võib ohustada ravi efektiivsust.  
Palun toimige nii, nagu on kirjeldatud lõigus – Kuidas Panthenol Spray’d kasutada. 
 
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
 
4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED 

 
Nagu kõik ravimid, võib ka Panthenol Spray põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.  
 
Väga harva (vähem kui ühel ravitud patsiendil 10,000-st, kaasa arvatud üksikjuhtumid) võivad esineda 
ülitundlikkusreaktsioonid, nt kontaktallergia. 
 
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida 
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile. 
 
 
5. KUIDAS PANTHENOL SPRAY’D SÄILITADA 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Ärge kasutage Panthenol Spray’d pärast kõlblikkusaja lõppu, mis on märgitud aerosoolballoonil ja 
välispakendi peal. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale. 
 
Säilitamistingimused: 

 
Hoida temperatuuril kuni 25° С. 
Vaata lõiku – Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Panthenol Spray 
 
 

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma 
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta 
keskkonda. 



6. LISAINFO  
 

Mida Panthenol Spray sisaldab 
 
- Toimeaine on dekspantenool. 100 g nahavahtu sisaldab 4.63 g dekspantenooli  
- Abiained on: (2-etüülheksüül)alkanoaat(C10-C16) (kerge vedel vaha); emulgeeriv 

tsetostearüülalkohol; kerge vedel parafiin; äädikhape; peroksüäädikhape; vesinikperoksiid; 
puhastatud vesi; propellendid (propaan, butaan ja isobutaan). 

 
Kuidas Panthenol Spray välja näeb ja pakendi sisu 
 
Rõhukonteiner vahuga (emulsioon koos propellendiga). 
130 g 
 
Müügiloa hoidja ja tootja 
 
Chauvin ankerpharm GmbH 
Brunsbütteler Damm 165-173,  
13581 Berlin  
Saksamaa 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: 
PharmaSwiss Eesti OÜ 
Tammsaare tee 47 
11316 Tallinn 
Tel: 6827 400 
 
Infoleht on viimati kooskõlastatud aprillis 2014 
 
 


