
Mielőtt elkezdi alkalmazni ezt a készítményt, olvassa el fi gyelmesen az alábbi beteg-
tájékoztatót, mert az Ön számára fontos információkat tartalmaz!

Ezt a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítményt 
mindig pontosan a betegtájékoztatóban leírtaknak, vagy a 
gyermek kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által elmondot-
taknak megfelelően alkalmazza!

Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő infor-
mációkra a későbbiekben is szüksége lehet!

Ha a gyermeknél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájé-
koztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét! Ez a betegtájé-
koztatóban fel nem sorolt bármely lehetséges mellékhatásra 
is vonatkozik.

Feltétlenül tájékoztassa a kezelőorvost, ha a tünetek a készít mény 
alkalmazása során nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.

Tulajdonság, hatás
Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény, hatását 
szakirodalmi adatok igazolják. Hatóanyagai olyan probiotikus 
baktériumok, melyek az egészséges szervezet bélfl órájának 
összetevői. Különösen csecsemők és kisgyermekek sérült 
bélfl órájának helyreállítására ajánlott.

Mi a készítmény hatóanyaga?
1 tasak hatóanyag tartalma: 1 milliárd (109 db) élő probio-
ti kus baktérium csíra: 4,0 mg Lactobacillus paracasei PXN 37; 
3,5 mg Lactobacillus rhamnosus PXN 54; 1,0 mg Streptococcus 
thermophilus PXN 66; 0,5 mg Bifidobacterium breve PXN 25; 
0,5 mg Lactobacillus acidophilus PXN 35; 0,4 mg Bifido bacte-
rium infantis PXN 27; 0,1 mg Lactobacillus bulgaricus PXN 39.

Mit tartalmaz a készítmény?
Egy tasak prebiotikumként 990 mg frukto-oligoszacharidot 
tartalmaz.

Mikor ajánlott a készítmény fogyasztása?
Csecsemők és kisgyermekek kúraszerű bélfl óra-helyreállító 
kezelésére, így antibiotikus kezelés alatt és azt követően, 
hasmenések esetén, puff adás megszüntetésére, és olyan 
esetekben, amikor a meggyengült immunrendszer erősí-
tése indokolt (klímaváltozás, utazás, egyéb stresszhelyzetek).

Mikor nem szabad a készítményt fogyasztani?
A készítmény bármely összetevőjével szembeni egyéni túlérzé-
kenység, valamint az immunrendszer zavarai (pl. HIV-fertőzés) 
esetén nem adható.
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Mit kell tudnia a készítmény fogyasztásának 
megkezdése előtt?
Éretlen immunrendszerű csecsemők (pl. koraszülöttek), továbbá 
az immunrendszer zavarára visszavezethető bizonyos beteg-
ségek (ún. autoimmun-betegségek), valamint fennálló súlyos 
gyomor-bélbetegségek (pl. Crohn-betegség, gyomor-bélrend-
szeri fekélyek és tumorok) esetében csak előzetes orvosi javallat 
esetén alkalmazható a készítmény.
Keressék fel a kezelőorvost, ha a gyermek állapota a kezelés elle-
nére nem javul. 

A készítmény nyomokban szóját és tejet tartalmazhat.
Ez a készítmény adagonként 990 mg frukto-oligoszacharidot  
tartalmaz. Amennyiben a kezelőorvos korábban fi gyelmez-
tette Önt, hogy gyermeke bizonyos cukrokra érzékeny, vagy az 
örökletes fruktózintoleranciának nevezett ritka genetikai beteg-
séget állapították meg a gyermeknél, amely során szervezete 
nem tudja bontani a fruktózt, beszéljen a kezelőorvossal mielőtt 
megkezdenék a készítmény alkalmazását.

Hány éves kortól fogyaszthatják gyermekek a készítményt?
A készítmény már csecsemőkortól fogyasztható.

Fogyasztható-e készítmény gyógyszerekkel egyidejűleg?
Egyes gyógyszerek (pl. antibiotikumok) csökkenthetik a készít-
mény hatékonyságát, ezért a Protexin Restore Baby és egyéb 
gyógyszer bevétele között legalább 3 óra teljen el. 

Hogyan és mikor kell a készítményt alkalmazni?
Napi egy tasak főétkezéskor vagy étkezés után, bő folyadékkal. 
A tasak tartalma ételhez, vízhez, tejhez vagy gyümölcsléhez 
egyaránt hozzákeverhető. A készítmény alkalmazása során az 
ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl.

Milyen mellékhatásai lehetnek a készítménynek 
fogyasztása során?
A készítmény bármely összetevőjével szembeni egyéni túlérzé-
kenység esetén allergiás reakciók előfordulhatnak, 

Egészséges immunrendszerű csecsemőknél és kisgyermekek nél 
a készítmény alkalmazása során mellékhatás megjelenése 
nem ismeretes. Egy koraszülöttnél történt alkalmazás után 
a készítmény ben található egyik baktériumot kimutatták a 
csecsemők véréből (bakterémia).

Ha bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa a gyermek 
kezelőorvosát vagy gyógyszerészét! Ez a betegtájékozta-
tóban fel nem sorolt, bármilyen lehetséges mellékhatásra 
is vonatkozik.

Mire kell még ügyelni a készítmény fogyasztása során?
A készítmény gyermekektől elzárva tartandó.
A készítmény nyomokban szóját és tejet tartalmazhat, melyeket 
a fermentációs folyamatok során alkalmaznak.

Mennyi ideig adható a készítmény?
Egy kúra időtartama legalább 6 nap, és általában 16 napnál 
hosszabb alkalmazás nem szükséges.

Hogy kell tárolni a készítményt?
Legfeljebb 25 oC-on, a nedvességtől való védelem érdekében az 
eredeti csomagolásban tárolandó.

Nyilvántartási szám: OGYI-975/2006

Milyen a kapszula külleme és mit tartalmaz a csomagolás?
Leírás: Íztelen, szagtalan fehér belsőleges por. Feloldva opálos.

Csomagolás: forró pecsétnyomással lezárt Polyoster/LDPE/ALU /
ionomer fóliatasakban, dobozban.

Csomagolási egység: 6 × 1 g, 16 × 1 g, 100 × 1 g
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