
NAVODILO ZA UPORABO

Gel proti potenju
metenamin

Pred začetkom uporabe zdravila 
natančno preberite navodilo, ker 
vsebuje za vas pomembne podatke!
Pri uporabi tega zdravila natančno 
upoštevajte napotke v tem navodilu ali 
navodila zdravnika ali farmacevta. 
- Navodilo shranite. Morda ga boste 
 želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če  
 potrebujete dodatne informacije ali  
 nasvet.
- Če opazite kateri koli neželeni 
 učinek, se posvetujte z zdravnikom  
 ali farmacevtom. Posvetujte se 
 tudi, če opazite neželene učinke, 
 ki niso navedeni v tem navodilu.   
 Glejte poglavje 4.
- Če se znaki vaše bolezni poslabšajo 
 ali ne izboljšajo v 1 tednu, se 
 posvetujte z zdravnikom.
 
1. KAJ JE ZDRAVILO GEL PROTI 
 POTENJU IN ZA KAJ GA 
 UPORABLJAMO
Gel proti potenju je namenjen 
obvladovanju prekomernega znojenja 
in neprijetnega vonja na predelih, ki se 
prekomerno znojijo (stopala, dlani ali 
pod pazduho). Je nemasten in ne pušča 

madežev. Se dobro oprime kože,  ko 
se temeljito posuši, ni lepljiv. Zdravilna 
učinkovina metenamin v kislem okolju 
na koži počasi razpade v amoniak in 
formaldehid. Formaldehid uničuje 
bakterije in zapira izvodila žlez znojnic, 
s čimer zmanjšuje neprijeten vonj in 
potenje. 

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN 
 BOSTE UPORABILI ZDRAVILO 
 GEL PROTI POTENJU
Ne uporabljajte zdravila 
Gel proti potenju 
- če ste alergični na metenamin 
 (urotropin) ali na katero koli 
 sestavino tega zdravila 
 (navedeno v poglavju 6).

Opozorila in previdnostni ukrepi
Pred začetkom uporabe zdravila se 
posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
Če se na mestu uporabe Gela proti 
potenju  pojavijo znaki vnetja ali pekoča 
bolečina, prenehajte z uporabo. Zdravila 
ne nanašajte na vneto ali poškodovano 
kožo in na sluznice in ga ne uporabljajte 
neprekinjeno več kot 7 dni!
Če otrok pogoltne zdravilo Gel proti 
potenju, takoj poiščite zdravniško pomoč!

Otroci in mladostniki
Uporabe pri otrocih, mlajših od 12 let, ne 
priporočamo.
Druga zdravila in zdravilo 

Gel proti potenju
Brez posveta z zdravnikom sočasno 
nanašanje drugih zdravil na prizadete 
predele kože odsvetujemo, ker 
o medsebojnem delovanju ni 
podatkov. 

Nosečnost in dojenje
Če ste noseči ali dojite, menite, da 
bi lahko bili noseči ali načrtujete 
zanositev, se posvetujte z zdravnikom 
ali farmacevtom, preden uporabite to 
zdravilo.
Uporabe v obdobju nosečnosti in dojenja 
iz previdnosti ne priporočamo.

Vpliv na sposobnost upravljanja 
vozil in strojev
Ni znano, da bi uporaba ob z navodili 
skladni uporabi vplivala na sposobnost 
upravljanja vozil in strojev. 

Zdravilo Gel proti potenju vsebuje
Na koži ob razpadu metenamina v kislem 
okolju nastaja formaldehid, ki lahko 
povzroči lokalne kožne reakcije (npr. 
kontaktni dermatitis).

3. KAKO UPORABLJATI ZDRAVILO 
 GEL PROTI POTENJU 
Gel na umite in osušene predele telesa, 
ki se prekomerno znojijo (pod pazduho, 
stopala, dlani), nanesite enkrat dnevno. 
Brez prekinitve ga uporabljajte največ 
sedem dni. Po desetih dneh lahko 
uporabo ponovite. 

Po nanosu se izogibajte stiku rok z očmi 
ali sluznicami. Roke si skrbno umijte.

Uporaba pri otrocih
Zdravila Gel proti potenju ne uporabljajte 
pri otrocih, mlajših od 12 let.

Če ste uporabili večji odmerek zdravila 
Gel proti potenju, kot bi smeli
Če ste uporabili prevelik odmerek Gela 
proti potenju, lahko pride do draženja 
(pordelosti, pekočega občutka, 
dermatitisa). V tem primeru gela 
ne nanašajte, dokler znaki draženja 
popolnoma ne izzvenijo. Prizadeto mesto 
po potrebi umijte s hladno vodo in blago 
milnico. Prepogosta ali dolgotrajna 
uporaba lahko vodi v trajnejše poškodbe 
kože. 

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI
Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo 
neželene učinke, ki pa ne pojavijo pri vseh 
uporabnikih.

Na mestu uporabe lahko pride do vnetja, 
pordelosti ali pekočega občutka ali 
preobčutljivostnih reakcij. V takšnem 
primeru prenehajte z uporabo in prizadeto 
mesto po potrebi umijte z blago milnico 
ali hladite.

Poročanje o neželenih učinkih
Če opazite katerega koli izmed neželenih 
učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali 
farmacevtom. Posvetujte se tudi, če 
opazite neželene učinke, ki niso navedeni 



v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko 
poročate tudi neposredno na 
Javna agencija Republike Slovenije za 
zdravila in medicinske pripomočke
Sektor za farmakovigilanco
Nacionalni center za farmakovigilanco
Slovenčeva 22, SI-1000 Ljubljana
Tel: +386 (8) 2000 500
Faks: + 386 (8) 2000 510 
e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si 
spletna stran: www.jazmp.si  

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, 
lahko prispevate k zagotovitvi več 
informacij o varnosti tega zdravila.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA 
 GEL PROTI POTENJU
Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!
Shranjujte pri temperaturi do 25OC.

Tega zdravila ne smete uporabljati po 
datumu izteka roka uporabnosti, ki je 
naveden na ovojnini. Rok uporabnosti 
zdravila se izteče na zadnji dan 
navedenega meseca.
 
6. VSEBINA PAKIRANJA 
 IN DODATNE INFORMACIJE
Kaj vsebuje zdravilo Gel proti potenju 
Zdravilna učinkovina : metenamin. 
1 g mazila vsebuje 150 mg metenamina.
Pomožne snovi: prečiščena voda, glicerol, 
natrijev karmelozat, eterično olje poprove 
mete.

Izgled zdravila Gel proti potenju 
in vsebina pakiranja
Prosojen, brezbarven do rahlo rumen gel z 
vonjem po poprovi meti (mentolu).
Pakiranje: škatla s 40 g gela v laminatni 
tubi.

Način izdaje zdravila Gel proti potenju 
Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah. 
Gel proti potenju je galenski izdelek.

Izdeluje
Celjske lekarne, Galenski laboratorij, 
Vodnikova 1, Celje 
 
Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne
julij 2017
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