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Package leaflet: Information for the user 
 

Alantan Plus 
(20 mg + 50 mg)/g, cream 

(Allantoinum + Dexpanthenolum) 
 
Read all of this leaflet carefully before you start using this medicine because it contains 
important information for you. 
Always use this medicine exactly as described in this leaflet or as your doctor or pharmacist have told 
you. 
- Keep this leaflet. You may need to read it again. 
- Ask your pharmacist if you need more information or advice. 
- If you get any side effects, talk to your doctor or pharmacist. This includes any possible side 

effects not listed in this leaflet. See section 4. 
-     You must talk to a doctor if you do not feel better or if you feel worse.  
  
What is in this leaflet: 
 
1. What Alantan Plus is and what it is used for 
2. What you need to know before you use Alantan Plus 
3. How to use Alantan Plus 
4. Possible side effects 
5. How to store Alantan Plus 
6. Contents of the pack and other information  
 
 
1. What Alantan Plus is and what it is used for 
 
Alantan Plus is a cream for topical application to the skin.  
The active substances are allantoin (Allantoinum) and dexpanthenol (Dexpanthenolum). Allantoin has 
an exfoliating and protective effect on the skin, increases skin elasticity and supports wound healing 
by stimulating new tissue growth. When used regularly for hyperkeratosis, allantoin helps prevent 
deposition of excess keratin (a type of protein).  
Dexpanthenol deeply penetrates the skin and transforms into pantothenic acid in the skin. There is an 
increased demand for pantothenic acid if skin is damaged and in various skin conditions. 
Dexpanthenol has the ability to bind water, which has a positive effect on skin elasticity.   
 
Alantan Plus is used for: 
 

• irritated and dry skin,  
• various types of wounds, such as: abrasions, small wounds, and skin ruptures,  
• sunburns and skin burns secondary to radiation therapy and phototherapy,   
• preventing nappy rash in infants,  
• hyperkeratosis on hands and feet, 
• as adjunctive treatment of atopic dermatitis, allergic eczema, inflammation of the nasal 

mucosa, and leg ulcers. 
 
 
2. What you need to know before you use Alantan Plus 
 
When not to use Alantan Plus 
 
Do not use this medicine: 
 

• if you are allergic to allantoin, dexpanthenol or any of the other ingredients of this medicine 
(listed in section 6);  

• in the eyes, 
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• on skin lesions during acute inflammatory stage with oozing. 
 
Warnings and precautions 
 
If any symptoms of hypersensitivity (such as redness, itching) appear at the site of application, 
discontinue use of the medicine and consult your doctor or pharmacist.  
 
Other medicines and Alantan Plus 
 
Tell your doctor or pharmacist if you are using, have recently used or plan to use any other medicines. 
 
No interactions with other medicines used topically on the skin have been reported. 
 
Pregnancy and breast-feeding  
 
If you are pregnant or breast-feeding, think you may be pregnant or are planning to have a baby, ask 
your doctor or pharmacist for advice before using this medicine. 
There is no safety data on its use in pregnant or breastfeeding women. 
 
Driving and using machines  
 
This medicine has no effect on the ability to drive and use machines or the psychophysical well-being. 
 
Alantan Plus contains lanolin, cetostearyl alcohol, propylene glycol, ethyl parahydroxybenzoate, 
methyl parahydroxybenzoate, and propyl parahydroxybenzoate. 
 

• The medicine may cause a local skin reaction (e.g. contact dermatitis) as it contains lanolin 
and cetostearyl alcohol. 

• The medicine may cause skin irritation as it contains propylene glycol.   
• This medicine contains ethyl parahydroxybenzoate, methyl parahydroxybenzoate, and propyl 

parahydroxybenzoate, and may cause allergic reactions (possibly delayed). 
 
 
3. How to use Alantan Plus 
 
Always use this medicine exactly as described in this leaflet or as your doctor or pharmacist have told 
you. Ask your doctor or pharmacist if you need more information or advice. 
 
This product is for topical cutaneous use only. 
 
Lubricate the affected areas usually once or several times a day, unless your doctor tells you 
otherwise. 
 
In infants: 
use on areas most vulnerable to nappy rash (after each diaper change). Wash and dry the skin before 
applying the cream. 
 
You must talk to a doctor if you do not feel better or if you feel worse. 
 
If you use more Alantan Plus than you should 
 
No reports on overdose when using the drug as described in the package leaflet. 
   
If you accidentally swallow this medicine, consult your doctor. 
 
If you forget to use Alantan Plus 
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Do not use a double dose to make up for a forgotten dose.  
 
If you have any further questions on the use of this medicine, ask your doctor or pharmacist. 
 
 
4. Possible side effects 
 
Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them.  

 
Hypersensitivity reactions, skin irritation may occur (see also section 2: What you need to know 
before you use Alantan Plus - Warnings and precautions). 
 
Reporting of side effects 
 
If you get any side effects, talk to your doctor or pharmacist or nurse. This includes any possible side 
effects not listed in this leaflet. You can also report side effects directly to the Pharmacovigilance 
Department of the Office for Registration of Medicinal Products, Medical Devices and Biocidal 
Products at 
{current address, telephone and fax number of this Department}  
e-mail: adr@urpl.gov.pl  
By reporting side effects you can help provide more information on the safety of this medicine. 
 
 
5. How to store Alantan Plus 
 
Keep this medicine out of the sight and reach of children. 
 
Store below 25°C. Store in the original package. 
Do not refrigerate. 
Do not use this medicine after the expiration date which is stated on the package.  
 
The expiration date refers to the last day of that month.  
Expiration date after opening – 6 months. 
Using Alantan Plus for longer than 6 months from the date of first use is not recommended, taking into 
account the expiration date stated on the package.  
 
Enter the date of the first product use in this box: 
 
 

 
Do not throw away any medicines via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how to 
dispose of medicines you no longer use. These measures will help protect the environment. 
 
 
6. Contents of the pack and other information  
 
What Alantan Plus contains 
 
- The active substances are allantoin and dexpanthenol. 

1 g of the cream contains 20 mg of allantoin and 50 mg of dexpanthenol (50% panthenol solution 
in propylene glycol). 

- The other ingredients are: lanolin, liquid paraffin, cetostearyl alcohol, ethyl parahydroxybenzoate, 
methyl parahydroxybenzoate, propyl parahydroxybenzoate, purified water, polawax NF.  

 
What Alantan Plus looks like and contents of the pack 
 

mailto:adr@urpl.gov.pl
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Alantan Plus is a homogenous white cream. 
 
Packaging: 
Aluminum tube with inner lacquer coating, a membrane and a PE cap, containing 35 g of the cream, in 
a cardboard box with a package leaflet.  
 
Marketing Authorization Holder and Manufacturer 
 
Pharmaceutical Company Zakłady Farmaceutyczne "UNIA" Spółdzielnia Pracy 
ul. Chłodna 56/60 
00-872 Warszawa 
phone: 22 620 90 81 ext. 190 
fax: 22 654 92 40 
e-mail: unia@uniapharm.pl 
  
To access this leaflet in the Audio Leaflet System, call the toll-free number available in Poland: 800 
706 848. 

 
This leaflet was last revised on: 22.07.2013 
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Додаток до упаковки: інформація для користувача 
 

Алантан Плюс  
(20 мг + 50 мг)/г, крем 

(Allantoinum + Dexpanthenolum) 
 
Необхідно уважно прочитати цю інструкцію, перш ніж приймати препарат, оскільки вона 
містить важливу інформацію для пацієнта. 
Завжди необхідно використовувати цей препарат точно так, як описано в інструкції для 
пацієнта або за вказівками лікаря або фармацевта. 
- Необхідно зберігати цю інструкцію, можливо, доведеться прочитати її ще раз. 
- Якщо потрібна порада або додаткова інформація, необхідно звернутися до фармацевта. 
- Якщо у пацієнта виникнуть будь-які побічні ефекти 
- Якщо не настає покращення або стан пацієнта погіршується, необхідно звернутися  до лікаря 
 
Зміст інструкції: 
 
1. Що таке Алантан Плюс і для чого він використовується 
2. Що потрібно знати, перш ніж приймати Алантан Плюс.   
3. Як приймати Алантан Плюс 
4. Можливі побічні ефекти  
5. Як зберігати Алантан Плюс 
6. Вміст упаковки та інша інформація 
 
 
1. Що таке Алантан Плюс і для чого він використовується  
 
Алантан Плюс  — крем для місцевого нанесення на шкіру. 
Препарат містить дві діючі речовини: алантоїн і декспантенол. Алантоїн відлущує та захищає 
шкіру, покращує її зволоження та сприяє загоєнню ран, стимулюючи ріст нової тканини. При 
регулярному застосуванні для лікування гіперкератозу шкіри алантоїн може запобігти 
надмірному накопиченню кератину (типу білка). 
Декспантенол глибоко проникає в шкіру, де перетворюється на пантотенову кислоту. 
Підвищена потреба в пантотеновій кислоті виникає при пошкодженнях і різних типах шкірних 
захворювань. Декспантенол має здатність зв’язувати воду, що підвищує еластичність шкіри.   
 
 
Показання до застосування препарату Алантан Плюс: 
 

• догляд за подразненою та сухою шкірою, 
• лікування різного роду ран, таких як садна, дрібні порізи та тріщини шкіри, 
• лікування сонячних опіків, а також опіків після променевої та фототерапії, 
• профілактика попрілостей у немовлят, 
• гіперкератоз шкіри рук і ніг, 
• підтримуюче лікування атопічного дерматиту, алергічної екземи, риніту та виразок ніг. 

 
 
2. Що потрібно знати, перш ніж приймати Алантан Плюс 
 
Коли не застосовувати Алантан Плюс  
 
Не застосовувати препарат: 
 

• якщо у пацієнта алергія на алантоїн, декспантенол або будь-які інші інгредієнти цього 
препарату (перелічені в пунткі 6),  

• в очі,  
• при гострому запаленні шкіри з ексудацією 
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Попередження та запобіжні заходи 
 
Якщо на місці нанесення препарату з’явилися будь-які симптоми гіперчутливості (наприклад, 
почервоніння, свербіж), необхідно припинити застосування препарату та звернутися до лікаря 
або фармацевта 
 
Алантан Плюс та інші ліки  
Необхідно розказати лікарю або фармацевту про всі препарати, які ви приймаєте або 
нещодавно приймали, а також про всі препарати, які ви плануєте приймати 
 
Не було виявлено, що Алантан Плюс взаємодіє з іншими місцевими препаратами для шкіри. 
 
Вагітність і годування груддю 
 
Якщо пацієнтка вагітна або годує груддю, думає, що може бути вагітна або планує мати 
дитину, повинна звернутися за порадою до лікаря або фармацевта, перш ніж приймати цей 
препарат. 
Дані про безпеку застосування препарату вагітними і годуючими жінками відсутні 
 
Водіння транспортних засобів та експлуатація машин 
 
Препарат не впливає на здатність керувати автомобілем та обслуговувати машини, а також на 
психофізичну працездатність 
 
Алантан Плюс містить ланолін, цетостеариловий спирт, пропіленгліколь, 
етилпарагідроксибензоат, метилпарагідроксибензоат і пропілпарагідроксибензоат 
 

• Через вміст ланоліну та цетостеарилового спирту препарат може викликати місцеву 
шкірну реакцію (наприклад, контактний дерматит). 

• Через вміст пропіленгліколю препарат може викликати подразнення шкіри. 
• Препарат містить етилпарагідроксибензоат, метилпарагідроксибензоат і 

пропілпарагідроксибензоат і може викликати алергічні реакції (можливі уповільнені 
реакції). 

 
3. Як приймати Алантан Плюс  
 
Цей препарат необхідно завжди використовувати точно так, як описано в інструкції з упаковки, 
або за вказівками лікаря або фармацевта. Зверніться до свого лікаря або фармацевта, якщо ви 
не впевнені. 
 
Препарат призначений для місцевого нанесення на шкіру. 
 
Препарат слід наносити на хворобливі ділянки від 2 до 3 разів на добу, якщо лікар не призначив 
інше.   
 
 
Догляд за немовлям: 
використовувати на місцях, схильних до натирання (після кожної зміни підгузника). Перед 
нанесенням крему шкіру необхідно вимити і висушити.  
 
Якщо поліпшення не настає або пацієнт відчуває погіршення, необхідно звернутися до лікаря.  
 
Прийом більшої, ніж рекомендована доза препарату Алантан Плюс  
 
Немає даних про передозування при застосуванні препарату, як описано в інструкції .  
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Якщо ви випадково прийняли ліки всередину, необхідно звернутися до лікаря 
 
Пропущення прийому преперату Алантан Плюс  
 
Не варто використовувати подвійну дозу, щоб компенсувати пропущену.  
 
Якщо у вас виникли додаткові запитання щодо застосування препарату, необхідно звернутися 
до лікаря або фармацевта 
 
 
4.  Можливі побічні ефекти  
 
Як і будь-який лікарський засіб, цей препарат може викликати побічні ефекти, хоча вони 
можуть виникнути не у всіх. 
 
Можуть виникнути реакції гіперчутливості, подразнення шкіри (див. також пункт 2: Що 
потрібно знати, перш ніж приймати Алантан Плюс – Попередження та запобіжні заходи). 
 
Повідомлення про побічні ефекти 
 
Якщо у вас виникли будь-які побічні ефекти, включаючи будь-які побічні ефекти, не зазначені 
в цій інструкції, необхідно звернутися до лікаря, фармацевта або медсестри. Про побічні реакції 
можна повідомити безпосередньо у відділ моніторингу побічної дії лікарських засобів 
Управління реєстрації лікарських засобів, виробів медичного призначення та біоцидних 
препаратів 
{актуальна адреса, номер телефону та факсу вищезазначеного відділ} 
e-mail: adr@urpl.gov.pl  
Повідомлення про побічні реакції дозволить зібрати більше інформації про безпеку 
застосування препарату 
 
 
5. Як зберігати Алантан Плюс  
 
Препарат необхідно зберігати у недоступному для дітей місці.  
 
Зберігати при температурі нижче 25°С в оригінальній упаковці.  
Не зберігати в холодильнику. 
Не використовувати цей препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на 
упаковці 
 
 
Термін дії означає останній день зазначеного місяця. 
Термін придатності після першого відкриття упаковки - 6 місяців. 
Препарат Алантан Плюс можна використовувати протягом 6 місяців від дати першого 
застосування препарату, не перевищуючи терміну придатності, зазначеного на упаковці 
 
У це поле необхідно ввести дату першого застосування препарату:  
 
 

 
Препарат не слід викидати в каналізацію або в побутові контейнери для сміття. Необхідно 
запитати у фармацевта, як видалити ліки, які більше не використовуються. Це допоможе 
захистити навколишнє середовище 
 
 

mailto:adr@urpl.gov.pl
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6. Вміст упаковки та інша інформація  
 
Що містить Алантан Плюс  
 
- Активними речовинами є алантоїн і декспантенол. 

1 г крему містить 20 мг алантоїну і 50 мг декспантенолу (50% розчин пантенолу в 
пропіленгліколі). 

- Інші речовини: ланолін, рідкий парафін, цетостеариловий спирт, етилпарагідроксибензоат, 
метилпарагідроксибензоат, пропілпарагідроксибензоат, вода очищена, поліавакс NF.  

 
Як виглядає Алантан Плюс та що міститься в упаковці 
 
Препарат Алантан Плюс – білий крем однорідної консистенції.  
 
Упаковка:  
Туба алюмінієва лакована всередині, з мембраною і поліетиленовою кришкою, що містить 35 г 
крему, поміщена в картонну коробку з інструкцією. 
 
Відповідальний суб'єкт і виробник 
 
Фармацевтичні підприємства "UNIA" Кооператив праці 
ul. Chłodna 56/60,  
00-872 Warszawa 
тел.: 22 620 90 81 вн. 190,  
факс: 22 654 92 40 
e-mail: unia@uniapharm.pl 
 
  
Зміст інструкції про препарат Алантан Плюс доступний в аудіосистемі Ulotka за 
загальнонаціональним безкоштовним номером телефону: 800 706 848.  

 
Дата останнього оновлення інструкції: 22.07.2013 
 


