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NAVODILO ZA UPORABO 

 

Fenistil 1 mg/g gel 

dimetindenijev maleat 

 

Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! 

Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate uporabljati pazljivo in skrbno, da vam bo kar 

najbolje koristilo. 

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati. 

- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet. 

- Če se znaki vaše bolezni ne izboljšajo v 7 dneh, se posvetujte z zdravnikom. 

- Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni 

omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta. 

 

 

Navodilo vsebuje: 

1. Kaj je zdravilo Fenistil in za kaj ga uporabljamo 

2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Fenistil  

3. Kako uporabljati zdravilo Fenistil  

4. Možni neželeni učinki 

5. Shranjevanje zdravila Fenistil  

6. Dodatne informacije 

 

 

1. KAJ JE ZDRAVILO FENISTIL IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO 

 

Zdravilo Fenistil vsebuje učinkovino, ki sodi v skupino antihistaminikov. Uporablja se ga lahko za 

lajšanje srbečice pri kožnih boleznih (dermatozah), kot sta kožni izpuščaj in koprivnica, ter pri pikih 

žuželk, pri sončnih opeklinah in pri površinskih opeklinah. 

 

Zdravilo Fenistil ustavi srbenje, tako da zavira delovanje histamina, ki ga telo izloča pri alergijskih 

reakcijah. Gel dobro prodira v kožo. Srbenje in draženje mineta v nekaj minutah. Ima tudi lokalno 

anestetičen učinek. 

 

 

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE UPORABILI ZDRAVILO FENISTIL  

 

Ne uporabljajte zdravila Fenistil  

- če ste alergični (preobčutljivi) na dimetindenijev maleat ali katerokoli sestavino zdravila Fenistil 

(glejte poglavje 6 in konec poglavja 2). Če niste prepričani, se posvetujte z zdravnikom ali s 

farmacevtom. 

 

Če kaj od navedenega velja za vas, zdravila Fenistil ne uporabljajte. 

 

Bodite posebno pozorni pri uporabi zdravila Fenistil 

- Večjih zdravljenih površin ne izpostavljajte soncu za daljši čas.  

- Zdravniku povejte, če vas hudo srbi ali imate obsežno poškodbo.  

 

Če imate kakršnakoli vprašanja, se pred uporabo zdravila Fenistil posvetujte z zdravnikom ali s 

farmacevtom. 

 

Otroci 

Zdravila pri dojenčkih in majhnih otrocih ne smete uporabljati na večjih površinah kože, zlasti če je 

koža prizadeta ali vneta. 
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Uporaba drugih zdravil 

Obvestite svojega farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli zdravilo, tudi če ste ga 

dobili brez recepta. 

 

Nosečnost in dojenje 

Posvetujte se z zdravnikom ali s farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo. 

 

Med nosečnostjo in dojenjem ne nanašajte zdravila Fenistil na večjo površino kože, zlasti če je  

le-ta prizadeta ali vneta. Če dojite, ne nanašajte gela na prsni bradavici. 

 

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev 

Uporaba zdravila Fenistil na koži ne vpliva na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.  

 

Pomembne informacije o nekaterih sestavinah zdravila Fenistil  

Zdravilo Fenistil vsebuje pomožni snovi benzalkonijev klorid, ki je dražeča snov in lahko povzroči 

kožne reakcije, in propilenglikol, ki lahko povzroči draženje kože. 

 

 

3. KAKO UPORABLJATI ZDRAVILO FENISTIL  

 

Pri uporabi zdravila Fenistil natančno upoštevajte zdravnikova navodila. Če ste negotovi, se posvetujte 

z zdravnikom ali s farmacevtom. 

 

Na prizadeto območje nanesite gel 2- do 4-krat dnevno. 

 

Če se znaki vaše bolezni ne izboljšajo v 7 dneh, se posvetujte z zdravnikom. 

 

Če ste uporabili večji odmerek zdravila Fenistil, kot bi smeli 

Če ste vi ali vaš otrok po pomoti zaužili to zdravilo, o tem takoj obvestite zdravnika. 

 

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. 

 

 

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI 
 

Kot vsa zdravila ima lahko tudi zdravilo Fenistil neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh 

bolnikih. 

 

Občasni neželeni učinki  

(pojavijo se lahko pri največ 1 od 100 bolnikov)  

- suha koža, pekoč občutek na koži 

 

Zelo redki neželeni učinki  

(pojavijo se lahko pri največ 1 od 10.000 bolnikov) 

-  alergijske reakcije s kožnim izpuščajem in srbenjem 

 

Če se pojavi alergijska reakcija ali se poslabša, prenehajte uporabljati zdravilo Fenistil in o tem 

obvestite zdravnika. 

 

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni 

omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta. 

 
 

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA FENISTIL  
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Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom! 

Shranjujte pri temperaturi do 25 ºC. 

 

Zdravila Fenistil ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini. 

Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca. 

 

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja 

zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati 

okolje. 

 

 

6. DODATNE INFORMACIJE 

 

Kaj vsebuje zdravilo Fenistil  

Zdravilna učinkovina je dimetindenijev maleat. 1 g gela vsebuje 1 mg dimetindenijevega maleata. 

 

Pomožne snovi so: benzalkonijev klorid, dinatrijev edetat, karbomer, propilenglikol, natrijev hidroksid 

(E524), prečiščena voda.  

 

Izgled zdravila Fenistil in vsebina pakiranja 

Fenistil je prozoren do rahlo opalescenten, brezbarven gel.  

Škatla s tubo s 30 g gela. 

 

Način in režim izdaje zdravila Fenistil  
Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah. 

 

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in izdelovalec 

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom: 

Novartis Consumer Health GmbH, Zielstattstrasse 40, D-81379 München, Nemčija 

 

Izdelovalec: 

Lek d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija 

 

Navodilo je bilo odobreno 27.01.2014. 


