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Dexpanthenol 50 mg ointment 

Dexpanthenol 50 mg cream 

 
          

            What is in this leaflet 

 

1. What dexpanthenol is and what it is used for 

2. What you need to know before you use dexpanthenol 

3. How to use dexpanthenol 

4. Possible side effects 

5. How to store dexpanthenol 

 

1.What dexpanthenol is and what it is used for 

It is used for treating and preventing nappy rash, soreness, skin redness, and for protection against wet 

nappies. Also used for care of the breasts while breastfeeding and for treating sore nipples and for the 

prevention and treatment of sore and chapped skin, and is used for treating overstressed and irritated 

but intact skin associated with: redness and sunburn, pressure marks, mild burns, rough areas of skin 

(e.g. on the hands, elbows or feet) 

Dexpanthenol is converted in the skin into the vitamin pantothenic acid and supports the development 

and regeneration of the skin from within. The cream has a soothing and cooling effect thanks to its high 

moisture content.  

 

                   General information 

 

Dry skin isn't usually serious. In most cases it's caused by factors like hot or cold weather, low moisture 

in the air, and soaking in hot water. 

You can do a lot on your own to improve your skin, including using moisturizers and avoiding harsh, 

drying soaps. But sometimes dry skin happens often or is severe. In these cases, you may need help 

from a doctor who specializes in skin (dermatologist). 

 

2.What you need to know before you use dexpanthenol 

Do not use dexpanthenol 

If you are allergic to one or more of the ingredients. 

 



 

 

                           Warnings and precautions 

 

 

No special precautions are required provided it is used for the directed purpose. Inform your doctor, 

pharmacist or druggist if you: suffer from any other illnesses, have allergies or, are taking or externally 

applying any other medicines. 

 

                       Other medicines and dexpanthenol 

 

Not available. 

 

                   Pregnancy and breastfeeding 

 

It may be used during pregnancy and breastfeeding. 

 

Driving and using machines 

Not available. 

 

                       3.How to use dexpanthenol 

 

Repair of skin in superficial wounds of any kind and the prevention of chafed or split skin: apply one or 

more times daily, as needed. 

Breast care: In nursing mothers: apply ointment to nipples after each breast feeding. 

Infant care: Apply at each nappy (diaper) change.  

Apply one or more times daily as directed by a physician, for cervical erosions. 

 

If you use more dexpanthenol than you should  

Not available. 



If you forget to use dexpanthenol 

Not available. 

 

                         4.Possible side effects 

 

Inform your doctor or pharmacist if you see any unusual skin reactions. 

 

 

                            5.How to store dexpanthenol 

 

Do not store at a temperature higher than 25°C. 

Keep this medicine out of the sight and reach of children. 

Do not use this medicine after the expiry date which is stated on the package. The expiry date refers to 

the last day of that month. 

Do not throw away any medicines via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how to 

throw away medicines you no longer use. 

 

 

Contact with Saudi Food Drugs Authority 

Call Center                   19999 

Phone                           0118806000-0112038222 

Free Phone                  8002490000 

Email: webmaster@sfda.gov.sa 

Postal address 

Saudi Food & Drugs Authority 

(3292) North Road – Al Nafal 

        Unit (1) 

        Riyadh 13312 – 6288 

       Saudi Arabia 
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 النشرة الدوائية، معلومات للمريض

 ديكسبانتينول 50 ملغ مرهم

 ديكسبانتينول 50 مجم كريم

 
 

  ماذا في هذه النشرة؟      

 

 وما هو استخدامه ديكسبانتينولما هو . 1

        ديكسبانتينولما تحتاج إلى معرفته قبل استخدام . 2

        ديكسبانتينولكيفية استخدام . 3

 اآلثار الجانبية المحتملة. 4

        ديكسبانتينولكيفية تخزين . 5

 

 

 وما هو استخدامه ديكسبانتينولما هو . 1

 للعناية أيًضا يستخدم. المبللة الحفاضات من والحماية الجلد واحمرار والتقرحات الحفاضات طفح ومنع لعالج استخدامه يتم

 لعالج ويستخدم ، والمتشقق المتقرح الجلد من والعالج وللوقاية الحلمات التهاب ولعالج الطبيعية الرضاعة أثناء بالثديين

 ، الخفيفة والحروق ، الضغط وعالمات ، الشمس وحروق االحمرار: بـ المرتبطة السليمة ولكن والمتهيجة المجهدة البشرة

 (القدمين أو المرفقين أو اليدين مثل) الخشنة الجلد مناطق

 ومبرد مهدئ تأثير له كريم. الداخل من وتجديده الجلد نمو ويدعم فيتامين البانتوثنيك حمض إلى الجلد في ديكسبانتينول يتحول

 الرطوبة من العالي محتواه بفضل

 

 معلومات عامة 

 

 وانخفاض ، البارد أو الحار الطقس مثل عوامل عن ناتًجا يكون ، الحاالت معظم في. العادة في خطيًرا ليس الجاف الجلد

 .الساخن الماء في والنقع ، الهواء في الرطوبة

 بعض في لكن. والجاف القاسي الصابون وتجنب المرطبات استخدام ذلك في بما ، بشرتك لتحسين بمفردك الكثير فعل يمكنك

 طبيب من مساعدة إلى تحتاج قد ، الحاالت هذه في. شديًدا يكون أو األحيان من كثير في الجلد جفاف يحدث األحيان

 (.جلدية أمراض طبيب) الجلد في متخصص

 

 

 ديكسبانتينولما تحتاج إلى معرفته قبل استخدام . 2

 ديكسبانثينول تستخدم ال

 .المكونات من أكثر أو واحد تجاه حساسية من تعاني كنت إذا

 

 

 



 

 

 المحاذير واإلحتياطات

 

 

: كنت إذا الصيدلي أو الصيدلي أو طبيبك أخبر. الموجه للغرض استخدامها يتم أن بشرط مطلوبة خاصة احتياطات توجد ال

 خارجيًا أخرى أدوية أي تستخدم أو تتناول أو حساسية لديك أو أخرى أمراض أي من تعاني

 

 

 ديكسبانتينول أدوية أخرى و              

 

 .متوفر غير

 

 

 الحمل والرضاعة    

 .والرضاعة الحمل أثناء استخدامه يمكن

 

 

 القيادة واستخدام اآلالت

 .متوفر غير

 

 

         

 ديكسبانتينولكيفية استخدام . 3               

 

 .الحاجة حسب يوميًا أكثر أو مرة يوضع: المتشقق أو المتهيج الجلد من والوقاية نوع أي من السطحية الجروح في الجلد إصالح

 .إرضاع كل بعد الحلمات على مرهم يوضع: المرضعات عند: بالثدي العناية

 .للحفاضات تغيير كل عند ضعيه: بالرضع العناية

 .الرحم عنق لتآكل الطبيب توجيهات حسب يوميًا أكثر أو واحدة مرة يوضع

 

 

 أكثر مما يجب ديكسبانتينولإذا كنت تستخدم 

 .متوفر غير

 

 

 ديكسبانتينولإذا نسيت استخدام 

 .متوفر غير

 

 



 

 

 

 

 اآلثار الجانبية المحتملة. 4             

 

 

 .عادية غير جلدية تفاعالت أي رأيت إذا الصيدلي أو طبيبك أخبر

 

 

 ديكسبانتينولكيفية تخزين .  5 

 

 

 .مئوية درجة 25 عن تزيد حرارة بدرجة التخزين يجوز ال

 .األطفال أيدي ومتناول أنظار عن بعيًدا الدواء هذا احفظ

 نفس من األخير اليوم إلى الصالحية انتهاء تاريخ يشير. العبوة على المدون الصالحية انتهاء تاريخ بعد الدواء هذا تستخدم ال

 .الشهر

 لم التي األدوية من التخلص كيفية عن الصيدلي اسأل. المنزلية النفايات أو الصحي الصرف مياه في األدوية من تتخلص ال

 .تستخدمها تعد

 

 

 لإلتصال بالهيئة العامة للغذاء والدواء
19999                   الرقم الموحد  

0112038222 - 0118806000                      هاتف رقم   
8002490000                 الهاتف المجاني  

webmaster@sfda.gov.sa: البريد األلكتروني 
  

 العنوان البريدي للهيئة العامة للغذاء والدواء
حي النفال –الطريق الدائري الشمالي   (3292)  

1الوحدة رقم   
6288 – 13312الرياض   

 المملكة العربية السعودية
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