
KEBENE Pro Baby picături orale
Suspensie pentru tulburări funcționale
gastrointestinale 

KEBENE Pro Baby suspensie instant este un produs constituit din:
- 1 sticlă de 20 ml cu picurător cu pompă care conține o emulsie de Simeticonă în soluție apoasă.
Conservanți: benzoat de sodiu; Îndulcitori: zaharină sodică; aromă de căpșuni.
- 1 plic cu 2 g de Saccharomyces Boulardii, maltodextrine.

Indicaţii terapeutice:
KEBENE Pro Baby este un dispozitiv medical indicat în caz de: tulburări dispeptice, meteorism gastrointestinal, 
aerofagie și colici gazoase la sugari, copii și adulți. 
Ca urmare a asocierii dintre simeticonă (ingredient activ) și probioticul (adjuvant activ), KEBENE Pro Baby 
suspensie instant are rolul de a proteja și regenera bariera biologică intestinală (�ora intestinală) și în același 
timp de a reduce tensiunea super�cială a bulelor de aer gastric pentru a ajuta la eliminarea simptomelor 
menționate mai sus.
Activitatea principală este exercitată de Simeticonă (metilpolisiloxan activat), polimer chimic inert al 
metilsiloxanului. Proprietatea chimico-�zică a simeticonei este de a reduce tensiunea super�cială, astfel încât 
bulele de gaz din tractul intestinal să se unească formând gaz liber, care este ușor de eliminat. Ameliorează 
așadar toate simptomele supărătoare (durerea, crampele, senzația de tensiune, eructațiile, �atulența), legate 
de balonare, caracteristice multor boli ale tractului gastro-intestinal.
Această activitate este susținută de Saccharomyces boulardii care acționează ca o �oră temporară, protejând 
sistemul intestinal și permițându-i să funcționeze corespunzător prin restabilirea micro�orei. Când întrerupeți 
tratamentul, acestă componentă este eliminată în decurs de câteva zile.
Posologie şi mod de administrare
Doză unică: 20 picături care conțin 40 mg de Simeticonă.
Adulţi: 20-40 picături, eventual diluate într-un lichid, preferabil după mese, de 2-4 ori pe zi sau în funcție de 
sfatul medicului.
Copii: 20 picături, eventual diluate într-un lichid, preferabil după mese, de 1-3 ori pe zi sau în funcție de 
sfatul medicului.
Sugari: 20 picături, eventual diluate într-un lichid, preferabil după mese, de 1-2 ori pe zi sau în funcție de 
sfatul medicului.
Instrucţiuni de utilizare
Suspensie instant: pentru a asigura stabilitatea și calitatea maximă a produsului, Saccharomyces boulardii 
pudră este păstrată într-un mediu protejat în plic și se diluează în lichidul de simeticonă doar când se 
utilizează produsul. Agitați bine înainte de a utiliza produsul pentru a obține o suspensie omogenă. Închideți 
corect sticla după utilizare. Notați data reconstituirii pe partea laterală a cutiei, în spațiul prevăzut.
Condiţii de păstrare: A se depozita la temperatura camerei. Păstrați produsul închis în mod corespunzător 
și ferit de sursele de căldură. Odată ce produsul a fost reconstituit, acesta se va depozita în frigider pentru 
a-și îmbunătăți acțiunea probiotică. În orice caz, produsul nu trebuie utilizat mai mult de 14 zile după 
reconstituire.
Atenţionări:
- Produsul se poate prezenta în două faze distincte. După agitare, acesta ar trebui să se prezinte sub formă de 
emulsie omogenă.
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- Nu utilizați produsul după mai mult de 14 zile de la reconstituire.
- După reconstituirea și agitarea produsului prezenţa eventuală a unor mase în suspensie nu afectează 
funcționalitatea și calitatea produsului.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- A nu se depăși doza recomandată. 
- A nu se utiliza după data expirării; data de expirare se referă la produsul intact și depozitat corespunzător.
- A nu se utiliza dacă ambalajul nu este intact.
- Toate componentele care alcătuiesc produsul, inclusiv picurătorul trebuie să �e intacte.
- Nu utilizați plicul individual, ci doar pentru a reconstitui produsul.
- După o scurtă perioadă de tratament (7 zile) fără rezultate semni�cative, adresați-vă medicului.
- În caz de reacții adverse, întrerupeți utilizarea produsului și adresați-vă medicului pentru a stabili 
tratamentul adecvat.
- Nu utilizați în caz de suspiciune de perforație intestinală sau ileus.
- În timpul utilizării, dacă picurătorul este murdar, curățați-l în mod corespunzător înainte de 
a-l introduce în sticlă pentru a preveni o posibilă contaminare.
Este important să vă informați medicul sau farmacistul cu privire la orice reacții adverse care nu sunt 
enumerate în acest prospect însoțitor.
Contraindicaţii: A nu se utiliza în caz de reacții de hipersensibilitate la componentele produsului.
Interacţiuni şi incompatibilităţi
Nu există interacțiuni cunoscute sau raportate cu alte medicamente sau incompatibilități cu alte produse 
farmaceutice.
În cazul terapiei cu medicamente pe bază de Levotiroxină, consultați-vă medicul înainte de a utiliza produsul.
Sarcina şi alăptarea 
Sarcina: Nu există date adecvate privind utilizarea KEBENE Pro Baby la femeile însărcinate, așadar acesta nu 
trebuie utilizat decât în cazul unei necesități reale și după evaluarea de către medic.
Alăptarea: Nu se cunoaște dacă Simeticona se excretă în laptele matern, așadar nu trebuie utilizat decât în 
cazul unei necesități reale și după evaluarea de către medic.
Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor
Nu au fost raportate efecte asupra capacității de a conduce vehiculele și de a folosi utilajele.
Reacţii adverse şi supradozaj
De obicei Simeticona nu are efecte secundare când se administrează conform instrucțiunilor de pe ambalaj 
sau conform recomandării medicului dumneavoastră; în orice caz, unele persoane pot raporta reacții adverse 
mai puțin frecvente, precum:

• Greață; vărsături; diaree; durere abdominală și la nivelul ileonului
și cazuri rare de reacție alergică precum:

• Erupții cutanate, faciale, edeme palpebrale și ale buzelor, umflarea gâtului cu dificultăți de respirație   
(angioedem)

În acest caz, consultați imediat medicul.
Nu s-au raportat reacții adverse în caz de supradozaj.
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