
1 

 

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui 

 

Dermilon Paste 220 mg/g odos pasta 

Cinko oksidas 

 

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti šį vaistą, nes jame pateikiama Jums 

svarbi informacija. 

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip aprašyta šiame lapelyje arba kaip nurodė gydytojas arba 

vaistininkas. 

- Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti. 

- Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką. 

- Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į 

gydytoją arba vaistininką. Žr. 4 skyrių. 

- Jeigu per 14 dienų Jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją. 

 

Apie ką rašoma šiame lapelyje? 

 

1. Kas yra Dermilon Paste ir kam jis vartojama 

2. Kas žinotina prieš vartojant Dermilon Paste  

3. Kaip vartoti Dermilon Paste 

4. Galimas šalutinis poveikis 

5. Kaip laikyti Dermilon Paste  

6. Pakuotės turinys ir kita informacija 

 

 

1. Kas yra Dermilon Paste ir kam jis vartojamas 

 

Vaistas vartojamas vystyklų pažeistos odos ir šlapiuojančių odos pažeidimų gydymui. 

 

 

2. Kas žinotina prieš vartojant Dermilon Paste  

 

Dermilon Paste vartoti negalima: 

-  jeigu yra alergija cinko oksidui arba bet kuriai pagalbinei Dermilon Paste  medžiagai (jos 

išvardytos 6 skyriuje). 

 

Įspėjimai ir atsargumo priemonės 

Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Dermilon Paste.   

- vartojant Dermilon Paste, reikia saugotis, kad vaisto nepatektų į akis arba šalia jų; 

- šio vaistinio preparato sudėtyje yra vilnų riebalų, kurie gali sukelti lokalių odos reakcijų (pvz., 

kontaktinį dermatitą).  

 

Kiti vaistai ir Dermilon Paste 

Sąveikos tyrimų su kitais vaistais neatlikta. 

Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui 

arba vaistininkui. 

 

Nėštumas, žindymo laikotarpis ir vaisingumas 

Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia arba planuojate pastoti, tai prieš 

vartodama šį vaistą pasitarkite su gydytoju arba vaistininku. 

 

Nėštumas 

Nepastebėta vaistų, kurių sudėtyje yra cinko oksido, sukeltų apsigimimų.  

Dermilon Paste gali būti vartojamas nėštumo metu 1 skyriuje nurodytoms būklėms gydyti. 

 

Žindymo laikotarpis 
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Nebuvo atlikta tyrimų, siekiant išsiaiškinti, ar Dermilon Paste veikliųjų medžiagų patenka į motinos 

pieną. Dermilon Paste neturėtų būti vartojamas speneliams tepti žindymo laikotarpiu; nėra kitokių 

vaisto vartojimo apribojimų žindymo metu. 

 

Vaisingumas 

Dėl mažo cinko oksido tirpumo ir mažos jo absorbcijos, nustatyta, kad vaistas poveikio vaisingumui 

nesukelia. 

 

Vairavimas ir mechanizmų valdymas 

Specialių atsargumo priemonių nereikia. 

 

Dermilon Paste sudėtyje yra vilnų riebalų (lanolino). Vaistas gali sukelti lokalių odos reakcijų 

(pvz., kontaktinį dermatitą). 

 

 

3. Kaip vartoti Dermilon Paste 

 

Visada vartokite šį vaistą tiksliai, kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į 

gydytoją arba vaistininką.  

Rekomenduojama dozė suaugusiems yra: tepti pastą ant pažeistos odos 1-3 kartus per parą arba ant 

tvarsčio, kuris dedamas ant odos. Tvarstį būtina keisti kasdien. 

 

Vartojimas vaikams ir paaugliams 

Dermilon Paste gali būti vartojamas vyresniems kaip 2 dienos kūdikiams. Dermilon Paste reikia tepti 

ant pažeistos odos 1-3 kartus per parą arba ant tvarsčio, kuris dedamas ant odos.  

 

Ką daryti pavartojus per didelę Dermilon Paste dozę? 

Nepastebėta perdozavimo atvejų. 

 

Pamiršus pavartoti Dermilon Paste 

Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę. 

 

Nustojus vartoti Dermilon Paste 

Galite nutraukti Dermilon Paste vartojimą bet kuriuo metu, Šiuo atveju turite pasitarti su gydytoju ar 

vaistininku, kadangi Jums gali tekti pakeisti gydymą. 

 

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. 

 

 

4. Galimas šalutinis poveikis  

 

Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms. 

Iki šiol šalutinis poveikis nežinomas. 

 

Pranešimas apie šalutinį poveikį 

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui arba 

vaistininkui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti tiesiogiai, užpildę interneto svetainėje 

www.vvkt.lt esančią formą, paštu Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministerijos, Žirmūnų g. 139A, LT-09120 Vilnius, tel.: 8 800 73 568, faksu 8 800 

20 131 arba el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt. 

Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto 

saugumą.  

 

Pranešdami apie šalutinį poveikį galite suteikti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą. 

 

 

5. Kaip laikyti Dermilon Paste  
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Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. 

 

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. 

 

Ant dėžutės ir tūbelės po „Tinka iki“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto vartoti 

negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos. 

Atidarius tūbelę, tinka vartoti 6 mėnesius. 

 

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją arba su buitinėmis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus 

vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką 

 

 

6. Pakuotės turinys ir kita informacija  

 

Dermilon Paste sudėtis 

 

- Veiklioji medžiaga yra cinko oksidas. 1 g odos pastos yra 220 mg cinko oksido. 

- Pagalbinės medžiagos yra talkas, sunkusis kaolinas, vilnų riebalai, izopropilo miristatas, 

alyvuogių aliejus, menkių kepenų taukai A, aliuminio stearatas, koloidinis bevandenis silicio 

dioksidas, ricinų aliejus, minkštasis baltas parafinas, tikrųjų levandų eterinis aliejus, citrinų eterinis 

aliejus. 

 

Dermilon Paste išvaizda ir kiekis pakuotėje 

 

Dermilon Paste yra minkšta, baltos spalvos homogeniška pasta, kurios kvapas panašus į levandų. 

Aliuminio tūbelėje su užsukamu polipropileno kamščiu yra 60 g odos pastos. 

Kartono dėžutėje yra viena tūbelė. 

 

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas 

 

Cesra Arzneimittel GmbH & Co.KG 

Braunmattstrasse 20 

76532 Baden-Baden 

Vokietija 

Tel.: 0049-7221-95400 

Faks.: 0049-7221-54026 

El. paštas: cesra@cesra.de 

 

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą. 

 

UAB „Miečys“ 

Masiuliškių g.15, Sutkūnai 

76104 Šiaulių raj. 

Lietuva 

Tel. +37080012345 

 

 

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas 2015-01-02 

 

 

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje http://www.vvkt.lt/ 

 

 

http://www.vvkt.lt/

