


•Lek OTC 

•Krople dla dzieci powyżej 1 m-ca życia 

•Lek najczęściej rekomendowany przez lekarzy pediatrów 
na kolki niemowlęce i wzdęcia u małych dzieci  

•Przyjemny bananowy smak 



Dlaczego warto polecać krople                                                          ? 

skuteczność – symetykon rozbija i 
rozprasza gazy nagromadzone w 
przewodzie pokarmowym, 
przynosząc ulgę niemowlęciu 

dobra tolerancja – symetykon nie 
wchłania się z przewodu 
pokarmowego po podaniu doustnym 
i jest wydalany w postaci 
niezmienionej 
 

 

 

 



nie zawiera benzoesanów 

nie zawiera cukrów 

przyjemny bananowy smak 

wygodny do podania 

*minimalna, pojedyncza dawka zawiera 20 mg symetykonu 





Bobotic Forte Infacol 

Status 

rejestracyjny

  

Lek OTC Wyrób medyczny 

 

Lek OTC 

 

Substancja 

czynna 

symetykon 

 

symetykon symetykon 

 

Czy produkt 

zawiera 

benzoesany? 

NIE 

 

TAK 
Benzoesan sodu (E 211) 

TAK  
E216 

para-ydroksybenzoesan propylu 

E218 

para-hydroksybenzoesan metylu 

 
6 miesięcy 

 
3 miesiące Brak danych  

 

Dlaczego warto polecać krople                                                          ? 



Dlaczego warto polecać krople                                                          ? 



Aplikacja kojące dźwięki dla maluszka 

Uspokajające dźwięki, odgłosy natury 
i kołysanki  

Funkcja minutnika kontrolująca czas 
odtwarzania 

Możliwość uruchomienia w trybie 
samolotowym 

Aplikacja dostępna dla użytkowników 
urządzeń mobilnych z systemami 
Android lub iOS 



NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO: Espumisan 100 mg/ml, krople doustne, emulsja SKŁAD 
JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY: 1 ml  zawiera 100 mg symetykonu (Simeticonum).Substancja pomocnicza o 
znanym działaniu Sorbitol (E420), 139 mg/ml POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: Krople doustne, emulsja. 
Mlecznobiała emulsja, lekko lepka. WSKAZANIA DO STOSOWANIA: 
Bez konsultacji z lekarzem: leczenie objawowe zaburzeń żołądkowo-jelitowych, związanych z 
nadmiernym gromadzeniem się gazów takich jak, np.: wzdęcia lub nasilone powstawanie gazów w 
przewodzie pokarmowym. Po konsultacji z lekarzem: leczenie objawowe zaburzeń żołądkowo-
jelitowych, związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów takich jak, np.: wzdęcia lub nasilone 
powstawanie gazów w przewodzie pokarmowym w okresie pooperacyjnym; pomocniczo w badaniach 
diagnostycznych jamy brzusznej (np. w celu redukcji cieni wywołanych gazami w badaniach 
radiologicznych, ultrasonograficznych; badania endoskopowe; jako dodatek do zawiesiny środka 
kontrastowego). Espumisan 100 mg/ml wskazany jest do stosowania u niemowląt, dzieci, młodzieży i 
dorosłych. PRZECIWWSKAZANIA: Nadwrażliwość na substancję czynną  lub na którąkolwiek substancję 
pomocniczą. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE: Dotychczas nie zanotowano działań niepożądanych związanych 
z zastosowaniem produktu Espumisan 100 mg/ml. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY  POSIADAJĄCY 
POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP), Glienicker 
Weg 125, 12489 Berlin, Niemcy Data ostatniej aktualizacji: 11.2016 r. Informacja naukowa: BERLIN-
CHEMIE/MENARINI POLSKA Sp. z o.o. ul.Słomińskiego 4, 00-204 Warszawa, tel. 22 566 21 00 
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Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane 
dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania 
produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek 
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 

 


