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Pomada dermatológica 

 

1.000 UI/g vitamina A + 

400 UI/g vitamina D + 

100 mg/g óxido de zinco 

 

 

 

 

 

 



Benzevit
®
prevent 

óxido de zinco 

vitamina A 

vitamina D 

Pomada em bisnaga com 45g. 
USO TÓPICO - USO ADULTO E PEDIÁTRICO 

 

COMPOSIÇÃO 
Cada grama contém: 
vitamina A.......................................................1.000 UI 
vitamina D ......................................................... 400 UI 
óxido de zinco ............................................ ...... 100mg 

 

Excipientes: metilparabeno, propilparabeno, butilidroxianizol, butilidroxitolueno, dextroalfatocoferol, 
edetato dissódico, cera emulsificante não-iônica, álcool cetoestearílico, petrolato líquido, lanolina, óleo de 
essência de rosas, água de osmose reversa. 

 

INFORMAÇÕES AO PACIENTE 
 

COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA? A ação do medicamento e o alívio dos sintomas são 
observados logo após as primeiras aplicações. BENZEVIT

®
 PREVENT não mancha a pele nem as roupas. 

 

POR QUE ESTE MEDICAMENTO FOI INDICADO? 
BENZEVIT

®
 PREVENT é indicado como pomada secativa, cicatrizante, utilizada na prevenção e 

tratamento de assaduras e brotoejas. 
 

QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? 

Contra-indicações 
Não use BENZEVIT

®
 PREVENT caso apresente maior sensibilidade (alergia) a qualquer dos 

componentes da formulação. 
 

Precauções 
Não aplicar o produto em caso de queimaduras graves.  
Não utilizar a pomada perto dos olhos de modo a evitar contato com a conjuntiva.  
Não utilizar a pomada em ferimentos profundos.  
Não há contra- indicação relativa a faixas etárias.  
Informe ao médico se aparecerem reações indesejáveis. 
Informe seu médico se você estiver fazendo uso de algum outro medicamento.  
Não use medicamento sem avisar seu médico.  
Pode ser perigoso para a sua saúde. 

 

COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? 

Aspecto físico: BENZEVIT
®
 PREVENT é uma pomada homogênea de cor branca 

 

Características Organolépticas: BENZEVIT
®
 PREVENT apresenta odor característico. 

 

Uso externo 
Aplicar nas áreas afetadas, após limpeza, quando necessário. 
Como usar 

1) Retire a tampa da bisnaga. 

2) Perfure o lacre da bisnaga introduzindo o pino perfurante da tampa. 
 



3) A cada troca de fraldas, limpe cuidadosamente a pele do bebê e aplique uma camada de 

BENZEVIT
®
 PREVENT sobre a área a proteger, massageando suavemente. 

 

Não interrompa o tratamento sem o conhecimento de seu médico.  
Não use o medicamento com prazo de validade vencido.  
Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. 

 

QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR? 

BENZEVIT
®
 PREVENT é, geralmente, bem tolerado. Podem acontecer casos raros de irritação cutânea. 

Se isso ocorrer, suspenda o uso e procure orientação médica. 
 

O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA GRANDE QUANTIDADE DESTE MEDICAMENTO 
DE UMA SÓ VEZ? 
No caso de ingestão acidental do medicamento ou uso de grandes quantidades de BENZEVIT

®
 

PREVENT, procure orientação médica. 
 

ONDE E COMO DEVO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO? 
BENZEVIT

®
 PREVENT deve ser conservado em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C) e protegido 

da luz e umidade. Mantenha o recipiente bem fechado. 
 

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. 
 

Para correta utilização deste medicamento, solicite orientação do farmacêutico. 

 

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR. NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, 
PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA. 

 

AO PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. 
 

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC ANVISA Nº199/2006. 
AFE nº:100385-1 
Farmacêutico Responsável: Alexandre Madeira de Oliveira CRF/SC nº 3684 

Fabricado por: LABORATÓRIO FARMACÊUTICO ELOFAR LTDA. 

 

LABORATÓRIO FARMACÊUTICO ELOFAR LTDA. 
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