
V.00 - 04/2013 

_________________________________________________________________________________________ 

MODELO DE BULA PARA O PROFISSIONAL DA SAÚDE 

Esta bula é continuamente atualizada. Favor proceder a sua leitura antes de utilizar o medicamento. 

 

Bebex Previne 
óxido de zinco 

 
FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO: 

Creme dermatológico de 200mg/g: Embalagem contendo 1 bisnaga com 45g. 

 

USO TÓPICO 

USO ADULTO E PEDIÁTRICO 

 

COMPOSIÇÃO 

Cada g do creme contém: 

óxido de zinco …............................................................................................................................................200mg 

Excipientes: essência baby louver, triglicérides cáprico-caprílico, butilparabeno, etilparabeno, metilparabeno, 

propilparabeno, fenoxietanol, butilidroxitolueno, monoestearato de glicerila, petrolato líquido e petrolato branco. 

 

1. INDICAÇÕES 

Bebex Previne é indicado para a profilaxia de assaduras. 

 

2. CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS 

Óxido de zinco é um adstringente e antisséptico que exerce ação suavizante, cicatrizante e protetora da pele 

nas afecções que apresentam erupções superficiais. 

 

3. CONTRAINDICAÇÕES 

Bebex Previne não deve ser utilizado por pacientes que apresentam hipersensibilidade conhecida ao óxido de 

zinco e/ou demais componentes da formulação. 

Não há recomendações especiais para pessoas idosas. 

Não há contraindicações relativa a faixas etárias. 

 

4. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES 
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Não são conhecidas interações medicamentosas de Bebex Previne com outros medicamentos ou com 

alimentos. 

 

5. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 

Não são conhecidas interações medicamentosas de Bebex Previne com outros medicamentos ou com 

alimentos. 

 

6. CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO 

Bebex Previne deve ser mantido em temperatura ambiente (temperatura entre 15 e 30 °C), protegido da luz e 

umidade.  

Este medicamento tem validade de 24 meses a partir da data de sua fabricação. 

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem. 

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original. 

Características físicas e organolépticas: 

Bebex Previne apresenta-se como um creme oleoso, homogêneo, de coloração branco e odor de essência 

baby louver. 

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. 

 

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. 

 

7. POSOLOGIA E MODO DE USAR 

A pele das crianças é mais fina e sensível que a dos adultos. Ao aplicar Bebex Previne a preocupação mais 

importante é proteger a pele das crianças contra assaduras. 

Antes de aplicar o produto limpe bem a pele e aplique uma camada fina de Bebex Previne. 

Aplicar uma camada fina na pele após o banho e a cada troca de fraldas. 

 

8. REAÇÕES ADVERSAS 

Raros pacientes poderão apresentar algum grau de irritação cutânea. 

Atenção: este produto é um medicamento novo e, embora as pesquisas tenham indicado eficácia e 

segurança aceitáveis, mesmo que indicado e utilizado corretamente, podem ocorrer eventos adversos 

imprevisíveis ou desconhecidos. Nesse caso, informe seu médico ou cirurgião-dentista. 

Em casos de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária - 

NOTIVISA, disponível em www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm, ou para a Vigilância Sanitária 

Estadual ou Municipal. 

 

9. SUPERDOSE 

Não são conhecidos casos de superdosagem com o produto. 



V.00 - 04/2013 

Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações. 

 

USO SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA.  

 

N.º do lote, Data de Fabricação e Prazo de Validade: VIDE CARTUCHO. 

Registro M.S. nº 1.5423.0078  

Farm. Resp.: Rafaella C. A. Chimiti - CRF-GO n° 4262 

GeoLab Indústria Farmacêutica S/A 

CNPJ: 03.485.572/0001-04 

VP. 1B QD.08-B MÓDULOS 01 A 08 - DAIA - ANÁPOLIS – GO 

www.geolab.com.br 

Indústria Brasileira 

SAC: 0800 701 6080 

Esta bula foi aprovada pela Anvisa em (___/___/___). 

 

 

 


