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BABYMED®

palmitato de retinol
+ colecalciferol + óxido de zinco
USO PEDIÁTRICO
USO EXTERNO/ TÓPICO
FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO:
Pomada
Embalagem com 1 bisnaga de 45 ou 100 g;
ou 50 bisnagas de 45 g
COMPOSIÇÃO:
Cada 1 g da pomada contém:
palmitato de retinol (vitamina A).... 5.000 UI
colecalciferol (vitamina D )................. 900 UI
óxido de zinco..................................150 mg
Excipientes* q.s.p....................................1 g
* petrolato branco, lanolina anidra, propilenoglicol, propilparabeno, petrolato líquido, talco e
essências.
INFORMAÇÕES AO PACIENTE:
A ação esperada do produto é a proteção da pele
do bebê contra assaduras.
PRAZO DE VALIDADE:
O prazo de validade encontra-se impresso nas
embalagens. Não usar o produto se o prazo de
validade estiver vencido.
CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO:
Conservar em local fresco. Proteger da umidade.
Siga as orientações do seu médico, respeitando

sempre os horários, as doses e a duração do
tratamento. O tratamento pode ser interrompido
a qualquer momento sem provocar danos ao
paciente.
Em casos de irritação cutânea, suspender a utilização da pomada e procurar orientação médica.
Informe seu médico o aparecimento de qualquer
reação desagradável durante o tratamento.
TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO
FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS
Não utilizar a pomada perto dos olhos de modo a
evitar contato com a conjuntiva.
Não utilizar a pomada em ferimentos profundos e
queimaduras graves.
NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO
DO SEU MÉDICO, PODE SER PERIGOSO PARA
SUA SAÚDE.
INFORMAÇÕES TÉCNICAS:
O óxido de zinco possui propriedades adstringentes e antissépticas, atuando como cicatrizante e
protetor da pele nas afecções que apresentam
erupções superficiais. Forma uma capa protetora
sobre a superfície cutânea lesionada, impedindo
a irritação pelo ar e a fricção das roupas sobre a
pele, diminuindo assim o ardor e prurido. O óxido
de zinco, dado ao seu efeito absorvente apresenta
também uma ação secativa e esta dessecação
torna o meio desfavorável para o crescimento
bacteriano. As vitaminas A e D desempenham um
papel fundamental na regeneração do epitélio,
bem como da regulação do crescimento e dife-

renciação dos tecidos epiteliais.
INDICAÇÕES:
Para proteger a pele do bebê contra assaduras. Sua fórmula com vitaminas incorporadas a
agentes penetrantes, emolientes e hidratantes,
formando uma camada protetora contra substâncias presentes na urina e nas fezes que causam
as assaduras.
CONTRAINDICAÇÕES:
O uso do produto é contraindicado para pessoas com antecedentes de hipersensibilidade
a qualquer um dos componentes da fórmula.
PRECAUÇÕES:
Não aplicar o produto em casos de queimaduras graves.
REAÇÕES ADVERSAS:
Raramente foram relatados casos de irritação
cutânea.
POSOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO:
Retire o excesso de fezes com a parte limpa da
fralda. Com o auxílio de um algodão umedecido
em água, faça a higiene da região íntima do bebê.
Retire o excesso de umidade com uma toalha e
aplique Babymed® em todas as trocas de fraldas
para manter o bebê sempre protegido de assaduras.
SUPERDOSAGEM:
Em caso de superdosagem acidental, procure
auxílio médico imediatamente.
SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR.

