
Bepantriz®
dexpantenol
Forma farmacêutica e apresentação:
Pomada dermatológica - Caixa contendo 1 bisnaga de 30, 45 ou 60 g

USO ADULTO E PEDIÁTRICO - USO EXTERNO / TÓPICO
Composição:
Cada 1 grama contém:
dexpantenol (vitamina B5).................................................................................... 50 mg
Excipientes*......................................................................................................... qsp 1g
* álcool cetílico, álcool estearílico, álcool cetoestearílico, polissorbato 60, estearato de sorbitana, 
lanolina anidra, vaselina sólida, óleo mineral, óleo de amêndoas e água deionizada.

Informações ao Paciente:
1. Como este medicamento funciona?
Bepantriz® pomada oferece dupla proteção para a pele, especialmente contra assaduras. Bepantriz® 
pomada contém como princípio ativo o dexpantenol, que está incorporado em uma base oleosa 
(principalmente lanolina - um agente natural). O dexpantenol protege a pele agindo por dentro: 
penetra nas camadas internas da pele e é transformado em vitamina B5, que estimula a formação e 
regeneração natural da pele. A pele fica nutrida e fortalecida. A lanolina protege por fora: forma uma 
barreira na pele, protegendo-a das agressões externas, como urina, fezes e ressecamento. A lanolina 
mantém a pele hidratada. Bepantriz® pomada tem fórmula hipoalergênica (reduz o risco de alergias): 
não possui perfume, corantes e conservantes. Bepantriz® pomada é fácil de aplicar e remover.
2. Indicações do medicamento
Prevenção e tratamento da dermatite de fraldas (assaduras); prevenção e tratamento das fissuras 
(rachaduras) de pele e mucosas (mamilos, lábios e região anal); feridas (ferimentos leves e esco-
riações); e escaras.
3. Quando não devo usar este medicamento?
Bepantriz® pomada não deve ser utilizado em indivíduos com hipersensibilidade conhecida a qualquer 
um dos seus componentes.
Não há contraindicação relativa a faixas etárias.
Este medicamento pode ser utilizado durante a gravidez desde que sob prescrição médica 
ou do cirurgião-dentista.
Informe ao médico ou cirurgião-dentista o aparecimento de reações indesejáveis.
Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro 
medicamento.
4. Como devo usar este medicamento?
Bepantriz® pomada apresenta-se como uma emulsão oleosa, de coloração branca ou levemente 
amarelada. A pomada deve ser aplicada diretamente sobre a pele limpa. Na prevenção e tratamento 
das dermatites de fraldas ou assaduras: a cada troca de fralda, limpe a pele do bebê e aplique uma 
camada de Bepantriz® pomada.
Na prevenção e tratamento das lesões dos mamilos ou fissuras mamárias: após cada mamada, 
aplique uma camada de Bepantriz® pomada. Nas demais lesões de pele: aplicar uma camada de 
Bepantriz® pomada 1 a 3 vezes ao dia ou conforme orientação médica.
Siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação 
médica ou de seu cirurgião-dentista.
Não use o medicamento com o prazo de validade vencido. Antes de usar observe o aspecto 
do medicamento.
5. Reações Adversas
Reações alérgicas podem ocorrer em raros casos.
6. O que fazer se alguém usar uma grande quantidade deste medicamento de uma só vez?
Em caso de ingestão, acidental ou proposital, de quantidade excessiva de Bepantriz® pomada, pro-
curar serviço de urgência onde possam ser realizadas e empregadas as medidas usuais de suporte.
7. Onde e como devo guardar este medicamento? 
Este medicamento deve ser conservado em temperatura ambiente (entre 15 e 30oC), em sua 
embalagem original, protegido da luz e umidade.
Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

Informações Técnicas aos Profissionais de Saúde
1. Características Farmacológicas
Bepantriz pomada contém como princípio ativo o dexpantenol associado a um excipiente de elevado 
teor oleoso. O dexpantenol, substância ativa de Bepantriz® pomada, é rapidamente transformado 
nas células da pele e das mucosas em ácido pantotênico. O ácido pantotênico é um componente da 
coenzima A, necessária para os processos de regeneração e cicatrização da pele e das mucosas. 
O ácido pantotênico estimula a multiplicação das células basais que realizarão a epitelização da 
epiderme e dos fibroblastos que promovem a síntese do colágeno, constituinte fundamental da der-
me. Devido ao elevado teor oleoso do excipiente, Bepantriz® pomada forma uma camada protetora 
transparente e impermeabilizante que protege a pele das agressões externas e do ressecamento.
2. Indicações 
Prevenção e tratamento da dermatite de fraldas (assaduras); prevenção e tratamento das fissuras 
(rachaduras) de pele e mucosas (mamilos, lábios e região anal); feridas (ferimentos leves e esco-
riações); e escaras.
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3. Contraindicações 
Bepantriz® pomada é contraindicado em indivíduos com hipersensibilidade conhecida a qualquer 
um dos seus componentes.
4. Modo de usar e cuidados de conservação depois de aberto
Bepantriz® pomada deve ser aplicado diretamente sobre a pele limpa, conforme descrito no item 
Posologia. Depois de aberto, este medicamento deve ser conservado em temperatura ambiente 
(entre 15 e 30oC) e em sua embalagem original, protegido da luz e umidade.
5. Posologia 
Na prevenção e tratamento das dermatites de fraldas ou assaduras: a cada troca de fralda, limpe 
a pele do bebê e aplique uma camada de Bepantriz® pomada. Na prevenção e tratamento das 
lesões dos mamilos ou fissuras mamárias: após cada mamada, aplique uma camada de Bepantriz® 
pomada. Nas demais lesões de pele: aplicar uma camada de Bepantriz® pomada 1 a 3 vezes ao 
dia ou conforme orientação médica.
6. Advertências
Não existem relatos sobre precauções especiais necessárias para o uso de Bepantriz® pomada. 
Este medicamento pode ser utilizado durante a gravidez desde que sob prescrição médica 
ou do cirurgião-dentista.
7. Uso em idosos, crianças e outros grupos de risco
Não existem restrições ao uso de Bepantriz® pomada em pacientes idosos e em crianças.
8. Interações Medicamentosas 
Não existem relatos de interação de Bepantriz® pomada com outras substâncias.
9. Reações Adversas ao Medicamento
Reações alérgicas podem ocorrer em raros casos.
10. Superdose 
Em caso de ingestão, acidental ou proposital, de quantidade excessiva de Bepantriz® pomada as 
seguintes medidas de desintoxicação podem ser consideradas: indução de vômito e lavagem gástrica.
11. Armazenagem
Este medicamento deve ser conservado em temperatura ambiente (entre 15 e 30oC) e em sua 
embalagem original, protegido da luz e umidade.

No do lote, data de fabricação e prazo de validade: vide embalagem.
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