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Folheto informativo: informação para o utilizador
Neo-Sinefrina 5 mg/ml Gotas nasais, solução
Fenilefrina, cloridrato
Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento pois
contém informação importante para si.
Este medicamento pode ser adquirido sem receita médica. No entanto, é necessário
utilizar Neo-Sinefrina com precaução para obter os devidos resultados.
Tome este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo
com as indicações do seu médico ou farmacêutico.
-Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
-Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
- Em caso de agravamento ou persistência dos sintomas após 3 dias, consulte o seu
médico.
- Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não
indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Ver secção 4.
- Se não se sentir melhor ou se piorar, tem de consultar um médico.
O que contém este folheto:
1. O que é Neo-Sinefrina e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de utilizar Neo-Sinefrina
3. Como utilizar Neo-Sinefrina
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar Neo-Sinefrina
6. Conteúdo da embalagem e outras informações
1. O que é Neo-Sinefrina e para que é utilizado
Neo-Sinefrina é um descongestionante nasal que o ajuda a respirar mais facilmente.
Neo-Sinefrina está indicado no alívio rápido e seguro da congestão nasal (nariz
entupido), normalmente associada à gripe, constipação, sinusite e rinite infeciosa ou
alérgica.
2. O que precisa de saber antes de utilizar Neo-Sinefrina
Não utilize Neo-Sinefrina
-Se tem alergia (hipersensibilidade) à fenilefrina ou a qualquer outro componente de
Neo-Sinefrina;
-Se estiver medicado com inibidores das monoaminoxidases;
-Se sofrer de glaucoma ou de depressão nervosa.
Advertências e precauções
Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de utilizar Neo-Sinefrina
Tome especial cuidado com Neo-Sinefrina
-Se estiver a tomar ou a aplicar outro medicamento que contenha fenilefrina ou
qualquer outro descongestionante nasal;
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- Se for hipertenso ou estiver sob tratamento para hipertensão;
-Sofrer de tiróide hiperativa (hipertiroidismo);
-Sofrer de perturbações psiconeuróticas (ex, demência, esquizofrenia, etc.).
Outros medicamentos e Neo-Sinefrina
Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado
recentemente, ou se vier a tomar outros medicamentos, incluindo medicamentos
obtidos sem receita médica.
Gravidez e amamentação
Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar,
consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento.
Embora não se verifique qualquer contraindicação durante a amamentação, só deve
aplicar este medicamento se o seu médico ou farmacêutico o considerar apropriado.
Condução de veículos e utilização de máquinas
Não foram observados os efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas.
Este medicamento contém cloreto de benzalcónio. Irritante, pode causar reações
cutâneas. O cloreto de benzalcónio pode provocar tumefação (inchaço) da mucosa
nasal especialmente em situações de utilização a longo prazo. Se suspeitar desta
reação (congestão nasal persistente) deverá optar, se possível, por outro
medicamento semelhante mas que não contenha conservante. Se não existirem
medicamentos para administração nasal sem conservantes, deverá ser considerada a
utilização de outra forma farmacêutica.
3. Como utilizar Neo-Sinefrina
Administrar por via nasal.
Utilizar Neo-Sinefrina sempre de acordo com as indicações do médico ou
farmacêutico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.
A dose habitual é: 3 a 4 gotas em cada narina, em intervalos de 3 a 4 horas.
Adultos particularmente sensíveis poderão utilizar Neo-Sinefrina 2,5 mg/ml gotas
nasais, solução.
Não deve utilizar o frasco conta-gotas de Neo-Sinefrina em mais do que uma pessoa
pois corre o risco de contaminar os outros utilizadores.
Se utilizar mais Neo-Sinefrina do que deveria
Não deverá ultrapassar as doses recomendadas neste folheto ou na embalagem
exterior. Em todos os casos de aplicação acidental de uma dose superior à
recomendada, deve procurar assistência profissional ou contactar o Centro de
Informação Antivenenos (Tel: 800 250 143)
Caso se tenha esquecido de utilizar Neo-Sinefrina
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Aplique a próxima dose à hora habitual, mas não aplique uma dose a dobrar para
compensar uma dose que se esqueceu.
Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu
médico ou farmacêutico.
4. Efeitos secundários possíveis
Como todos os medicamentos, Neo-Sinefrina pode causar efeitos secundários, no
entanto estes não se manifestam em todas as pessoas.
Podem surgir raramente ansiedade, insónia, tremores, dor de cabeça, falta de forças,
sensação de instabilidade, irritabilidade, palidez, palpitações e vasodilatação
secundária.
A frequência dos efeitos indesejáveis aumenta substancialmente quando se excedem
as doses recomendadas.
Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não
indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Também poderá
comunicar efeitos secundários diretamente ao INFARMED, I.P. através dos contactos
abaixo. Ao comunicar efeitos secundários, estará a ajudar a fornecer mais
informações sobre a segurança deste medicamento.
INFARMED, I.P.
Direção de Gestão do Risco de Medicamentos
Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53
1749-004 Lisboa
Tel: +351 21 798 73 73
Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita)
Fax: + 351 21 798 73 97
Sítio da internet:
http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage
E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt
5. Como conservar Neo-Sinefrina
Conservar a temperatura inferior a 25ºC.
Não congelar.
Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.
Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso no frasco contagotas e na embalagem exterior, após VAL.. O prazo de validade corresponde ao
último dia do mês indicado.
Não utilize este medicamento se, antes da primeira utilização, o anel de plástico
estiver separado da tampa.
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Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico.
Pergunte ao seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza.
Estas medidas irão ajudar a proteger o ambiente.
6. Conteúdo da embalagem e outras informações
Qual a composição de Neo-Sinefrina
-A substância ativa é cloridrato de fenilefrina. Cada mililitro de gotas nasais, solução
contém 5 mg de Cloridrato de fenilefrina.
-Os outros componentes são: Cloreto de benzalcónio, fenoxietanol, cloreto de sódio,
citrato de sódio di-hidratado, ácido cítrico mono-hidratado, ácido cítrico anidro
(q.b.p. pH 6,6-6,9), hidróxido de sódio (q.b.p. pH 6,6-6,9) e água purificada.
Qual o aspeto de Neo-Sinefrina e conteúdo da embalagem
Neo-Sinefrina apresenta-se na forma farmacêutica de gotas nasais, solução,
acondicionado em frasco conta-gotas de LDPE, com tampa de enroscar. Cada frasco
conta-gotas contém 15 ml de solução de cloridrato de fenilefrina (solução incolor ou
amarelo claro com aroma característico). Embalagem com um frasco conta-gotas
com 15 ml de gotas nasais, solução.
Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante
Omega Pharma Portuguesa, Lda.
Av. Tomás Ribeiro 43, Edifício Neopark, Bloco 1 - 3ºC
2790-221 Carnaxide
Portugal
Fabricante
Sofarimex- Indústria Química e Farmacêutica, S.A.,
Av. das Indústrias – Alto do Colaride
2735-213 Cacém
Portugal
Este folheto foi revisto pela última vez em
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FOLHETO INFORMATIVO: INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR
Nurofen 20 mg/ml suspensão oral
Substância activa: Ibuprofeno
Este folheto contém informações importantes para si. Leia-o atentamente.
Este medicamento pode ser adquirido sem receita médica. No entanto, é necessário tomar
Nurofen com precaução para obter os devidos resultados.
- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler.
- Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
- Em caso de agravamento ou persistência dos sintomas, consulte o seu médico.
- Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não
mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.
Neste folheto:
1. O que é Nurofen e para que é utilizado
2. Antes de tomar Nurofen
3. Como tomar Nurofen
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar Nurofen
6. Outras informações

1. O QUE É NUROFEN E PARA QUE É UTILIZADO
Nurofen suspensão oral proporciona alívio porque altera a forma como o organismo reage à
temperatura elevada, dor e inchaço.
Nurofen suspensão oral contém a substância activa ibuprofeno que pertence a um grupo de
medicamentos chamados anti-inflamatórios não esteróides (AINEs). Este actua sobre o local de
origem da febre e dor.
Nurofen suspensão oral foi especialmente formulado para bebés e crianças com idade superior a 3
meses. É administrado por via oral, para o tratamento sintomático de:
- dor ligeira a moderada
- febre

2. ANTES DE TOMAR NUROFEN
Não tome nem dê Nurofen a bebés ou crianças nos seguintes casos:
- se tem alergia (hipersensibilidade) ao ibuprofeno ou a qualquer outro componente de Nurofen
suspensão oral (ver secção 6 para informações adicionais).
- se já sofreu de falta de ar, asma, corrimento nasal ou urticária após utilizar ácido acetilsalicílico
(AAS) ou outros analgésicos semelhantes (AINEs).
- se tem distúrbios hemorrágicos (ex.: porfiria aguda intermitente).
- se sofre de hemorragia no cérebro ou de outra hemorragia activa.
- se já teve uma hemorragia ou perfuração gastrointestinal, relacionada com uma utilização
anterior de AINEs.
- se tem (ou se já teve dois ou mais episódios) úlcera no estômago ou hemorragia no estômago.
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- se tem insuficiência renal, hepática ou cardíaca grave.
- se sofre de perda substancial de líquidos (devido a vómitos, diarreia ou por insuficiente ingestão
de líquidos).
Os adultos a tomar este medicamento devem ter conhecimento destes factores, não devendo ainda
tomar este medicamento se estiver nos três últimos meses de gravidez.
Tome especial cuidado com Nurofen:
- se tem ou teve asma ou doenças alérgicas, pois poderá ocorrer falta de ar.
- se tem problemas no fígado ou rins.
- se tem doenças do intestino (colite ulcerosa ou doença de Crohn).
- se tem Lúpus Eritematoso Sistémico (LES) ou doença mista do tecido conjuntivo.
- se sofreu ou sofre de pressão arterial elevada ou insuficiência cardíaca.
- se sofre de reacções na pele graves como dermatite exfoliativa, síndrome de Stevens-Johnson e
necrólise epidérmica tóxica. A utilização de Nurofen suspensão oral deve ser imediatamente
parado aos primeiros sinais de erupção na pele, lesões nas mucosas ou outros sinais de reacções
alérgicas.
- se foi recentemente submetido a uma grande cirurgia.
- se está a tomar outros AINEs (incluindo inibidores da COX-2)
- se tem hemorragia, úlcera ou perfuração gastrointestinal, relacionada com a utilização de
AINEs. Nestas doenças nem sempre ocorrem sinais de aviso, não ocorrem apenas em doentes
com historial destas doenças e além disso podem ser fatais. Em caso de hemorragia ou úlcera
gastrointestinal, o tratamento deve ser parado imediatamente.
- os efeitos indesejáveis podem ser minimizados utilizando a menor dose eficaz durante o menor
período de tempo.
- os idosos apresentam uma maior frequência de efeitos secundários aos AINEs, particularmente
hemorragia ou úlcera gastrointestinal, que podem ser fatais.
- recomenda-se precaução se estiver a tomar outros medicamentos que possam aumentar o risco
de ulceração ou hemorragia, tais como corticosteróides orais, medicamentos para diluir o sangue
(como a varfarina), inibidores selectivos da recaptação da serotonina (um medicamento para a
depressão) ou agentes antiplaquetários (como o AAS).
- se tem problemas de coração, sofreu um acidente vascular cerebral ou pensa que pode estar em
risco de vir a sofrer destes problemas (por exemplo, se tem pressão arterial elevada, diabetes,
elevados níveis de colesterol ou se é fumador) deverá aconselhar-se sobre o tratamento com o seu
médico ou farmacêutico.
- medicamentos como o Nurofen suspensão oral podem estar associados a um pequeno aumento
do risco de ataque cardíaco (“enfarte do miocárdio”) ou acidente vascular cerebral. O risco é
maior com doses elevadas e em tratamentos prolongados. Não exceder a dose recomendada, nem
a duração do tratamento.
- se tem varicela, pois recomenda-se evitar a utilização de Nurofen suspensão oral durante este
período.
Fale com um farmacêutico se alguma das situações acima referidas se aplicar a si ou à sua
criança.
Ao utilizar Nurofen com outros medicamentos
Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente outros
medicamentos, incluindo medicamentos obtidos sem receita médica.
- Outros AINEs
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- Inibidores selectivos da ciclooxigenase-2
- Corticosteróides
- Metotrexato
- Probenecida e sulfimpirazona
- Antidiabéticos orais
- Digoxina
- Fenitoína
- Ciclosporina
- Tacrolímus
- Inibidores selectivos da recaptação da serotonina ou lítio (utilizados para o tratamento da
depressão)
- Zidovudina (utilizada para o tratamento da infecção por VIH)
- Medicamentos que afectem a coagulação do sangue incluindo anti-agregantes plaquetários e
anticoagulantes (tais como varfarina)
- Medicamentos para a pressão arterial elevada e diuréticos (incluindo diuréticos poupadores de
potássio)
O que deve evitar enquanto estiver a utilizar este medicamento?
Alguns medicamentos anti-coagulantes (ex: ácido acetilsalicílico, varfarina, ticlopidina), alguns
medicamentos para a pressão arterial elevada (inibidores da ECA, ex: captopril, beta
bloqueadores, antagonistas da angiotensina II), e mesmo outros medicamentos que também
podem afectar ou ser afectados pelo tratamento com o ibuprofeno. Procure sempre o
aconselhamento do seu médico antes de utilizar ibuprofeno com outros medicamentos.
Gravidez e aleitamento
- Gravidez
Informe o seu médico se ficar grávida durante a utilização de Nurofen suspensão oral. Durante os
primeiros 6 meses de gravidez, apenas deve utilizar este medicamento após aconselhamento do
seu médico. Não tome este medicamento durante os últimos 3 meses de gravidez porque existe
um risco aumentado de complicações para a mãe e criança.
- Aleitamento
Apenas pequenas quantidades da substância activa, ibuprofeno, e dos seus produtos de
decomposição, passam para o leite materno. Como até ao momento não são conhecidos efeitos
prejudiciais para os bebés, habitualmente não é necessário interromper a amamentação durante o
tratamento por períodos curtos e nas doses recomendadas.
- Fertilidade feminina
Nurofen suspensão oral pertence a um grupo de medicamentos que pode reduzir a fertilidade das
mulheres. Este efeito é reversível quando se pára o tratamento.
Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento.
Condução de veículos e utilização de máquinas
Este medicamento não afecta a capacidade de conduzir e utilizar máquinas

APROVADO EM
10-02-2010
INFARMED
Informações importantes sobre alguns componentes de Nurofen:
- Este medicamento contém 1,207 mmol (ou 27,75 mg) de sódio por 15 ml de suspensão (=1,85
mg por 1 ml de suspensão). Esta informação deve ser tomada em consideração em doentes com
ingestão controlada de sódio.
- Nurofen suspensão oral contém maltitol. Se foi informado pelo seu médico que tem intolerância
a alguns açúcares, contacte-o antes de tomar este medicamento. Pode ter efeito laxante moderado.
O valor calórico do maltitol (isomaltitol) é de 2,3 kcal/g.

3. COMO TOMAR NUROFEN
Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.
Dose habitual para alívio da dor e da febre:
Idade e peso corporal
Crianças dos 3 meses aos -6 meses
(peso corporal de cerca de 5-7,6 kg)
Crianças dos 6 meses aos -12 meses
(peso corporal de cerca de 7,7 – 9 kg)
Crianças de 1 ano aos -3 anos (peso
corporal de cerca de 10 – 15 kg)
Crianças dos 4 anos aos -6 anos (peso
corporal de cerca de 16 – 20 kg)
Crianças dos 7 anos aos -9 anos (peso
corporal de cerca de 21 – 29 kg)
Crianças dos 10 anos aos -12 anos
(peso corporal de cerca de 30 – 40 kg)

Dose
Pode ser tomada uma dose de 2,5 ml, 3
vezes em 24 horas
Pode ser tomada uma dose de 2,5 ml, 3
a 4 vezes em 24 horas
Pode ser tomada uma dose de 5 ml, 3
vezes em 24 horas
Pode ser tomada uma dose de 7,5 ml (5
ml + 2,5 ml), 3 vezes em 24 horas
Podem ser tomadas duas doses de 5 ml,
3 vezes em 24 horas
Podem ser tomadas três doses de 5 ml,
3 vezes em 24 horas

O Nurofen suspensão oral não deve ser administrado a crianças com menos de 3 meses de idade.
AVISO: Não exceder a dose recomendada.
Modo de administração utilizando a seringa:
1. Agite bem o frasco
2. Remova a tampa do frasco puxando-a para baixo e rodando-a no sentido inverso ao dos
ponteiros do relógio.
3. Empurre a seringa firmemente para dentro do vedante (orifício) que se encontra na abertura do
frasco.
4. Para encher a seringa, inverta o frasco. Enquanto segura a seringa, puxe lentamente o êmbolo
para baixo extraindo a suspensão necessária para atingir a medida pretendida na seringa.
5. Volte a colocar o frasco na posição inicial e retire a seringa do vedante rodando-a lentamente.
6. Coloque a extremidade da seringa dentro da boca da criança. Empurre o êmbolo lentamente
para baixo para libertar a suspensão gradualmente. Volte a colocar a tampa após a utilização.
Lave a seringa em água morna e deixe secar. Manter fora do alcance e da vista das crianças.
Modo de administração utilizando a colher:
1. Agite bem o frasco.
2. Use a extremidade da colher que corresponde à dose necessária.
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3. Verta a suspensão para a colher.
4. Coloque a colher na boca da criança e administre a dose.
5. Volte a colocar a tampa após a utilização. Lave a colher em água morna e deixar secar. Manter
fora do alcance e da vista das crianças.
Frequência de administração
As doses devem ser administradas, aproximadamente, de 6 em 6 ou de 8 em 8 horas (ou com um
mínimo de 4 horas de intervalo entre cada dose, se necessário).
Duração do tratamento
Adultos, idosos e crianças com idade superior a 12 anos que pretendam tomar este medicamento:
Este medicamento destina-se apenas a tratamentos de curta duração. Deve tomar a dose mais
baixa durante o menor período de tempo necessário para aliviar os seus sintomas. Se os sintomas
persistirem ou agravarem, consulte o seu médico.
Se utilizar mais Nurofen do que deveria
Se acidentalmente administrar ou tomar uma dose de Nurofen suspensão oral superior à dose
recomendada, consulte o seu médico imediatamente.
Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou
farmacêutico.

4. EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS
Como todos os medicamentos, Nurofen pode causar efeitos secundários, no entanto estes não se
manifestam em todas as pessoas.
As seguintes frequências são utilizadas como base para avaliação dos efeitos secundários:
Muito frequentes: afectam mais de 1 utilizador em 10
Frequentes: afectam 1 a 10 utilizadores em 100
Pouco frequentes: afectam 1 a 10 utilizadores em 1000
Raros: afectam 1 a 10 utilizadores em 10000
Muito raros: afectam menos de 1 utilizador em 10000
Desconhecido: a frequência não pode ser calculada a partir dos dados disponíveis
Embora os efeitos secundários sejam pouco frequentes, a sua criança pode ter um dos efeitos
secundários conhecidos para os AINEs. Caso tal aconteça, ou se tiver alguma preocupação, pare
de dar este medicamento à sua criança e fale com o seu médico assim que possível. Os idosos que
utilizam este medicamento estão em maior risco de desenvolver problemas associados aos efeitos
secundários.
Problemas do estômago ou intestinos
Frequentes: problemas gastrointestinais, tais como azia, dor abdominal, náuseas, vómitos,
flatulência (gases), diarreia, prisão de ventre.
Pouco frequentes: úlceras do estômago, com possível sangramento e perfuração. Estomatite
aftosa, agravamento da colite e doença de Crohn (ver secção 2 “Tome especial cuidado com
Nurofen suspensão oral”), gastrite.
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Muito raros: esofagite, pancreatite, formação de estenose intestinal tipo diafragma.
Se sentir dor forte no abdómen, apresentar fezes de cor preta ou começar a vomitar sangue, pare
de tomar este medicamento e consulte o seu médico imediatamente.
Doenças do sangue e do sistema linfático
Muito raros: problemas do sangue que causam nódoas negras ou sangramento inexplicáveis ou
invulgares, febre, dor de garganta, feridas na boca, palidez extrema ou fraqueza.
Doenças do sistema imunitário
Pouco frequentes: Reacções alérgicas incluindo agravamento da asma, respiração ofegante
inexplicável ou dificuldade em respirar.
Muito raros: reacções de hipersensibilidade graves. Estas podem incluir inchaço da face, língua e
garganta, dificuldade em respirar, pulsação acelerada, diminuição da pressão arterial que resulta
em choque.
Se ocorrer algum destes efeitos, o que se pode verificar logo na primeira utilização, é necessária
assistência médica imediata.
Afecções dos tecidos cutâneos e subcutâneos
Muito raros: reacções da pele (incluindo urticária e comichão) que por vezes podem ser graves
com formação de bolhas e descamação da pele.
Em casos excepcionais, ocorreram infecções graves na pele durante a varicela.
Perturbações no fígado
Muito raros: disfunção do fígado, danos no fígado, particularmente com a terapêutica de longo
prazo, insuficiência hepática, hepatite aguda.
Doenças renais e urinárias
Muito raros: perturbações renais que podem ser detectadas pela diminuição ou aumento da
quantidade de urina em relação ao normal, urina turva, sangue na urina, dor nas costas e/ou
inchaço (particularmente nas pernas).
Em geral, a utilização habitual de analgésicos (de vários tipos) pode levar a casos raros de
problemas dos rins que são graves e duradouros.
Perturbações do sistema nervoso
Pouco frequentes: perturbações do sistema nervoso central, tais como dor de cabeça, tonturas,
insónia, agitação, irritabilidade ou cansaço.
Problemas oculares
Pouco frequentes: Perturbações da visão.
Problemas do ouvido e de equilíbrio
Raros: zumbidos.
Perturbações do foro psiquiátrico
Muito raros: reacções psicóticas e depressão.
Infecções
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Muito raros: exacerbação de inflamações relacionadas com infecções.
Se ocorrerem sinais ou agravamento de uma infecção durante a utilização de Nurofen suspensão
oral, fale com o seu médico.
Muito raramente, foram observados sintomas de meningite asséptica, com rigidez da nuca, dores
de cabeça, náuseas, vómitos, febre ou perturbação da consciência durante o tratamento com
ibuprofeno. Os doentes com doenças auto-imunes (LES, doença mista do tecido conjuntivo)
parecem apresentar uma predisposição.
Cardiopatias
Muito raros: palpitações, insuficiência cardíaca, ataque cardíaco.
Vasculopatias
Muito raros: pressão arterial elevada.
Os idosos apresentam uma maior frequência de efeitos secundários aos AINEs, particularmente,
hemorragia gastrointestinal.
Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não
mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

5. COMO CONSERVAR NUROFEN
Manter fora do alcance e da vista das crianças.
Não utilize Nurofen após o prazo de validade impresso no rótulo e na embalagem exterior. O
prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.
O medicamento não necessita de quaisquer precauções especiais de conservação.
Prazo de validade após a primeira abertura: 6 meses.
Os medicamentos não devem ser eliminados na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao
seu farmacêutico como eliminar os medicamentos de que já não necessita. Estas medidas irão
ajudar a proteger o ambiente.

6. OUTRAS INFORMAÇÕES
Qual a composição de Nurofen:
A substância activa é o ibuprofeno.
5 ml de suspensão oral contêm 100 mg de ibuprofeno.
1 ml de suspensão oral contém 20 mg de ibuprofeno (equivalente a 2%).
Os outros componentes são polissorbato 80, glicerol, maltitol líquido, goma xantana, sacarina
sódica, ácido cítrico mono-hidratado, citrato de sódio, cloreto de sódio, aroma a laranja, brometo
de domifeno e água purificada.
Qual o aspecto de Nurofen e conteúdo da embalagem:
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Nurofen é uma suspensão oral esbranquiçada com sabor a laranja.
A embalagem contém 100 ml ou 150 ml de suspensão oral.
É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.
Cada embalagem contém uma colher com duas medidas, com uma colher grande correspondente
a 5 ml e uma colher pequena correspondente a 2,5 ml, ou uma seringa para uso oral.
CE 0543
A marcação CE apenas diz respeito à seringa para uso oral.
Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante
Titular da Autorização de Introdução no Mercado
Reckitt Benckiser Healthcare, Lda.
Rua D. Cristóvão da Gama, n.º 1 – 1º C/D
1400-113 Lisboa
Tel.: 21 303 30 00
Fax: 21 303 30 03
Fabricante
Almirall Hermal GmbH
Scholtzatrasse 1, 3, 6 and Herrengraben 3
21465 Reinbek
Alemanha
BCM - Boots Contract Manufacturing, Ltd.
1, Thane Road - Beeston
NG2 3AA Nottingham
Reino Unido
Reckitt Benckiser Healthcare, Ltd
Dansom Lane, Hull
East Yorkshire
HU8 7DS
Reino Unido
Este medicamento encontra-se autorizado nos Estados Membros do Espaço Económico Europeu
(EEE) sob as seguintes denominações:
Áustria:
Alemanha:
Portugal:
Espanha:

Nureflex-orale Suspension für Kinder
Nurofen für Kinder Fiebersaft 2% Suspension zum Einnehmen
Nurofen 20 mg/ml suspensão oral
Junifen 2% suspension oral

Este folheto foi aprovado pela última vez em
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FOLHETO INFORMATIVO: INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR
Octiset, 1 mg/ml + 20 mg/ml, Solução cutânea
Dicloridrato de octenidina e Fenoxietanol
Leia com atenção todo este folheto antes de começar a utilizar este medicamento
pois contém informação importante para si.
Utilize este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo
com as indicações do seu médico, ou farmacêutico ou enfermeiro.
- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
- Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
- Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não
indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico ou enfermeiro. Ver
secção 4.
- Se não se sentir melhor ou se piorar após 14 dias, tem de consultar um médico.
O que contém este folheto:
1. O que é Octiset e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de utilizar Octiset
3. Como utilizar Octiset
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar Octiset
6. Conteúdo da embalagem e outras informações
1. O QUE É OCTISET E PARA QUE É UTILIZADO
A aplicação continuada de Octiset elimina os germes tais como bactérias e fungos
por um período limitado de tempo e atua como tratamento de preparação da
membrana mucosa e pele circundante antes de uma cirurgia na região genital e
órgãos de excreção, incluindo a inserção de um catéter, assim como para utilização
continuada, eliminação limitada de germes tais como bactérias e fungos em feridas e
promoção da cicatrização de feridas.
Octiset está também indicado como antisséptico na cavidade oral, assim como na
terapêutica de suporte em micoses interdigitais e tratamento antiséptico adjuvante
de feridas.
Se não se sentir melhor ou se piorar após 14 dias, tem de consultar um médico.
2. O QUE PRECISA DE SABER ANTES DE UTILIZAR OCTISET
Não utilize Octiset
- se tem alergia (hipersensibilidade) ao dicloridrato de octenidina e fenoxietanol ou a
qualquer outro componente de Octiset.
Octiset não deve ser aplicado ou administrado por via intravenosa em tecidos sob
pressão, para evitar possíveis lesões. Em feridas cavitárias deve ser sempre
assegurado um local de drenagem (por exemplo dreno flexível, tubo).
- Octiset não deve ser utilizado na cavidade abdominal, (por exemplo durante a
cirurgia), ou na bexiga e membrana do tímpano.
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Tome especial cuidado com Octiset
Advertências e precauções
Octiset não deve ser ingerido em grandes quantidades ou administrado na corrente
sanguínea, por exemplo por administração intravenosa acidental.
Se Octiset for utilizado em feridas sob pensos oclusivos, não se espera qualquer
exacerbação de efeitos secundários.
Se Octiset for utilizado em contacto com preparações tradicionais de lavagem e
limpeza, a substância ativa dicloridrato de octenidina pode tornar-se ineficaz.
Crianças e adolescentes
Estudos com Octiset realizados em lactentes e crianças com idade inferior a 12 anos
confirmaram a sua elevada eficácia, tolerabilidade e segurança. Em virtude dos
dados fornecidos relativamente a crianças e adultos, o Octiset pode também ser
recomendado para utilização em adolescentes.
Outros medicamentos e Octiset
Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado
recentemente outros medicamentos, incluindo medicamentos obtidos sem receita
médica.
Não utilize Octiset próximo de zonas da pele tratadas com antissépticos
(desinfetantes) à base de iodo-povidona, uma vez que as áreas circundantes podem
exibir uma descoloração cor castanha escura ou violeta.
Não utilize Octiset juntamente com surfactantes aniónicos (sabão, detergente) com
os quais pode reagir e anularem-se na sua atividade.
Gravidez e amamentação
Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar,
consulte o seu médico ou farmacêutico antes de utilizar este medicamento.
Estudos recentes em mulheres grávidas não indicaram quaisquer efeitos nocivos na
utilização de Octiset.
Não existem dados experimentais e clínicos em animais sobre a utilização de Octiset
durante o aleitamento. Como o dicloridrato de octenidina é apenas absorvido em
quantidades muito pequenas ou nenhumas, pode dizer-se que não passa através do
leite materno.
O Fenoxietanol é rápida e completamente absorvido sendo excretado quase
completamente como produto de oxidação por via renal. Deste modo a acumulação
no leite materno é improvável.
Condução de veículos e utilização de máquinas
Octiset não afeta a capacidade de condução de veículos e de utilização de máquinas.
3. COMO UTILIZAR OCTISET
Utilize este medicamento exatamente como indicado pelo seu médico ou
farmacêutico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.

APROVADO EM
18-12-2013
INFARMED
Modo de administração
A solução destina-se somente para uso tópico e não deve ser aplicada pressionando
os tecidos, como por exemplo utilizando uma seringa.
Na ausência de outras indicações, limpe a área a tratar com pelo menos 2
compressas embebidas com a solução assegurando-se que não ficam zonas
secas/por tratar. Para o tratamento de zonas difíceis de alcançar, a solução pode
também ser pulverizada. No entanto, é preferível a aplicação com compressas.
Octiset pode ser utilizado para lavagem da cavidade oral nos casos em que toda a
cavidade oral necessite ser tratada. Para tal devem ser utilizados 20 ml durante um
período de 20 segundos.
Na terapêutica adjuvante do tratamento do pé de atleta, o Octiset deve ser
pulverizado sobre as áreas infetadas de manhã e à noite.
Eficácia
Tenha em consideração que a solução necessita de pelo menos 1 a 2 minutos para
fazer efeito após a aplicação e antes da aplicação de outras medidas assim como o
cumprimento deste prazo em todas as circunstâncias. Uma eficácia adequada é
apenas garantida 2 horas após a aplicação. Siga cuidadosamente estas instruções de
modo a alcançar o efeito desejado.
Duração do tratamento
Octiset apenas deve ser utilizado por períodos de tempo limitados uma vez que os
dados de estudos até agora disponíveis referem períodos de tempo de tratamento
contínuo até aproximadamente 14 dias,
Se utilizar mais Octiset do que deveria
Não existem dados relativamente a sobredosagem com Octiset. No entanto casos de
sobredosagem são muito pouco prováveis se o medicamento for utilizado como
indicado.
Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu
médico ou farmacêutico.
4. EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSIVEIS
Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos secundários,
embora estes não se manifestam em todas as pessoas.
A classificação da frequência de efeitos secundários é baseada nas seguintes
categorias:
Muito frequentes
Mais do que 1 pessoa tratada em 10
Frequentes
1 a 10 indivíduos tratados em 100
Pouco frequentes
1 a 10 indivíduos tratados em 1000
Raros
1 a 10 indivíduos tratados em 10000
Muito raros
Menos que 1 indivíduo tratado em 10000
Desconhecido
Não pode ser calculado a partir dos dados
disponíveis
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Raros: sensação de queimadura, vermelhidão, comichão e sensação de calor no local
tratado.
Muito raros: reação alérgica por contacto, por exemplo, vermelhidão temporária no
local da aplicação
Comunicação de efeitos secundários
Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não
indicados neste folheto, fale com o seu médico, ou farmacêutico ou enfermeiro.
Também poderá comunicar efeitos secundários diretamente ao INFARMED, I.P.
através dos contactos abaixo. Ao comunicar efeitos secundários, estará a ajudar a
fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento.
INFARMED, I.P.
Direção de Gestão do Risco de Medicamentos
Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53
1749-004 Lisboa
Tel: +351 21 798 71 40
Fax: +351 21 798 73 97
Sítio
da
internet:
http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage
E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt
5. COMO CONSERVAR OCTISET
Manter fora da vista e do alcance das crianças.
O medicamento não necessita de quaisquer precauções especiais de conservação.
Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso no frasco, após Val.
O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.
Após a primeira abertura a solução pode ser utilizada até 3 anos.
Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico.
Pergunte ao seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza.
Estas medidas ajudarão a proteger o ambiente.
6. CONTEÚDO DA EMBALAGEM E OUTRAS INFORMAÇÕES
Qual a composição de Octiset
As substâncias ativas são o dicloridrato de octenidina e fenoxietanol.
Os outros componentes são: cocamidopropilbetaína (constituído por: (ácido gordo de
coco 3 amidopropil) dimetil-amonioacetato, cloreto de sódio, água), gluconato de
sódio, glicerol 85%, hidróxido de sódio 10%/l, água purificada.
Qual o aspeto de Octiset e conteúdo da embalagem
Octiset é uma solução líquida, límpida, incolor e praticamente inodora para aplicação
na pele disponível em embalagens de 15 ml, 50 ml, 250 ml, 500 ml ou 1000 ml.
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Octiset 1000 ml e 500 ml é acondicionado em frasco quadrado incolor de HDPE com
tampa branca de polipropileno à prova de abertura.
Octiset 250 ml é acondicionado em frasco redondo branco de HDPE com tampa
branca de polipropileno à prova de abertura.
Octiset 250 ml é acondicionado em frasco redondo branco de HDPE com uma bomba
branca manual de spray de polietileno e polipropileno.
Octiset 50 ml é acondicionado em frasco branco moldado de HDPE com bomba
branca manual de spray de polietileno e polipropileno, e embalado numa caixa de
cartão.
Octiset 15 ml é acondicionado em frasco redondo branco de HDPE com tampa de
polipropileno.
É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.
Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante
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BSG Pharmaceuticals – Produtos Farmacêuticos Inovadores, S.A.
Av. Casal Ribeiro nº 18 7º Dto.
1000-092 Saldanha
Portugal
Fabricante
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2, 22851 Norderstedt
Alemanha
Este folheto foi aprovado pela última vez em
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FOLHETO INFORMATIVO: InformaÇÃO PARA O uTILIZADOR
Olfen 140 mg emplastro medicamentoso
Diclofenac sódico

Este folheto contém informações importantes para si. Leia-o atentamente.
Este medicamento pode ser adquirido sem receita médica. No entanto, é necessário utilizar Olfen
com precaução para obter os devidos resultados.
Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler.
Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
Em caso de agravamento ou persistência dos sintomas após 3 dias, consulte o seu médico.
Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não
mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

Neste folheto:
1.O que é Olfen e para que é utilizado
2.Antes de utilizar Olfen
3.Como utilizar Olfen
4.Efeitos secundários possíveis
5.Como conservar Olfen
6.Outras informações

1. O QUE É Olfen E PARA QUE É UTILIZADO
Olfen é um medicamento que reduz a dor. Pertence ao grupo dos medicamentos antiinflamatórios não esteróides (AINE).
Olfen é utilizado no tratamento de curta duração, para o alívio local dos sintomas das dores
associadas a luxações agudas, entorses ou contusões dos braços e pernas resultantes de lesões não
abertas.

2. ANTES DE UTILIZAR Olfen
Não utilize Olfen
se tem alergia (hipersensibilidade) ao diclofenac, propilenoglicol, butil-hidroxitolueno ou a
qualquer outro componente de Olfen;
se tem alergia (hipersensibilidade) a qualquer outro medicamento anti-inflamatório não esteróide
(AINE, por ex., ácido acetilsalicílico, ibuprofeno);
se desenvolveu asma, inchaço da pele ou inchaço e irritação das fossas nasais após tomar ácido
acetilsalicílico ou outros AINEs;
se sofre de úlcera péptica activa;
em pele lesionada (por ex., abrasões cutâneas, cortes, queimaduras), pele infectada ou eczema;
nos últimos três meses de gravidez;
em crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos.
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Tome especial cuidado com Olfen
Informe o seu médico se:
sofre ou sofreu anteriormente de asma brônquica ou alergias, poderão ocorrer cãibras dos
músculos brônquicos (broncospasmo), que se manifestam através de dificuldade em respirar.
observar uma erupção cutânea, remova imediatamente o emplastro medicamentoso e interrompa
o tratamento.
sofre de distúrbios dos rins, coração ou fígado, ou se sofre ou sofreu anteriormente de úlcera
gastrointestinal, inflamação intestinal ou tendência para hemorragias.
É possível reduzir a ocorrência de efeitos secundários através da utilização da dose efectiva mais
baixa, durante o menor período de tempo possível.
Precauções IMPORTANTES:
Em caso de persistência dos sintomas durante mais de 3 dias, consulte o seu médico.
Não utilize o emplastro medicamentoso nos olhos ou mucosas nem permita o respectivo contacto
com estas áreas.
Os doentes idosos deverão utilizar Olfen com cuidado, uma vez que existe uma maior
probabilidade de ocorrência de efeitos secundários.
Evite a exposição da área tratada à luz solar directa e de solários de modo a reduzir o risco de
sensibilidade à luz.
Não tome simultaneamente, quer pela via tópica ou sistémica, qualquer medicamento contendo
diclofenac ou outros AINEs.
Ao utilizar Olfen com outros medicamentos
Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar/utilizar ou tiver tomado/utilizado
recentemente outros medicamentos, incluindo medicamentos obtidos sem receita médica.
Desde que o Olfen seja utilizado correctamente, a quantidade de diclofenac absorvida pelo corpo
é muito pequena, pelo que é pouco provável a ocorrência das interacções descritas para o
diclofenac ingerido oralmente.
Gravidez e aleitamento
Gravidez
Só deve utilizar Olfen durante os seis primeiros meses de gravidez após ter consultado o seu
médico.
Não deve utilizar Olfen durante os três últimos meses de gravidez, pois existe um risco
aumentado de complicações para a mãe e para o bebé (ver “Não utilize Olfen”).
Olfen não deve ser utilizado por mulheres que estejam a tentar ou que tenham dificuldades em
engravidar ou que estejam a investigar uma possível infertilidade.
Aleitamento
Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento.
As quantidades de diclofenac excretadas para o leite materno são muito pequenas. Uma vez que
não são conhecidos quaisquer efeitos adversos para o bebé, não é geralmente necessário
interromper o aleitamento durante a utilização a curto prazo de Olfen. No entanto, não deve
aplicar Olfen directamente na região mamária.
Condução de veículos e utilização de máquinas
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Os efeitos de Olfen sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas são nulos ou desprezíveis.
Informações importantes sobre alguns componentes de Olfen
O propilenoglicol pode causar irritação cutânea.
O butil-hidroxitolueno pode causar reacções cutâneas locais (por ex., dermatite de contacto) ou
irritação dos olhos e mucosas.

3. COMO UTILIZAR Olfen
Utilizar Olfen sempre de acordo com as indicações do médico ou contidas neste Folheto
Informativo. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.
A dose habitual é:
Aplique um emplastro medicamentoso sobre a área afectada, duas vezes ao dia, de manhã e à
noite. A dose diária total máxima é de 2 emplastros medicamentosos, mesmo que exista mais de
uma área lesionada a tratar. Trate apenas uma área de cada vez.
Não existem recomendações especiais quanto à dosagem para doentes idosos e doentes com
insuficiência renal ou hepática.
Modo de administração
Apenas para uso cutâneo. Não ingerir!
1. Corte a saqueta contendo o emplastro medicamentoso pela marcação.

2. Remova um emplastro medicamentoso e volte a selar cuidadosamente a saqueta, aplicando
pressão sobre o fecho.
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3. Remova a película protectora da superfície adesiva do emplastro medicamentoso.

4. Aplique o emplastro medicamentoso sobre a área lesionada.

Se necessário, o emplastro medicamentoso pode ser fixado através de uma ligadura de rede.
Não utilize o emplastro medicamentoso com uma ligadura hermética (oclusiva).
Não deve cortar o emplastro medicamentoso.
Os emplastros usados devem ser dobrados ao meio, com o lado adesivo para dentro.
Duração de utilização
Com base nos dados limitados disponíveis, apenas é recomendado o tratamento de curta duração.
Não utilize Olfen durante mais de 3 dias sem consultar o seu médico.
Não existe benefício terapêutico se utilizar Olfen durante mais de 7 dias.
Em adolescentes com 16 anos ou mais e adultos, se o medicamento for necessário durante mais
de 7 dias para o alívio da dor ou se os sintomas se agravarem, os pais dos adolescentes / doentes
devem consultar o médico.
Não existem dados suficientes sobre a eficácia e segurança em crianças e adolescentes com idade
inferior a 16 anos.
Caso pense que o efeito de Olfen é demasiado forte ou demasiado fraco, consulte o seu médico ou
farmacêutico.
Se utilizar mais Olfen do que deveria
Informe o seu médico caso ocorram efeitos secundários pronunciados após utilização incorrecta
de Olfen ou sobredosagem acidental (por ex., em crianças). O seu médico poderá aconselhá-lo
relativamente às medidas subsequentes que possam ser necessárias, consoante a gravidade da
situação.
Caso se tenha esquecido de utilizar Olfen
Não utilize uma dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de utilizar.
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Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou
farmacêutico.

4. EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS
Como todos os medicamentos, Olfen pode causar efeitos secundários, no entanto estes não se
manifestam em todas as pessoas.
As seguintes convenções de frequência são utilizadas na avaliação de efeitos secundários:
muito frequentes:
afectam mais de 1 em 10 utilizadores
frequentes:
afectam de 1 a 10 em 100 utilizadores
pouco frequentes:
afectam de 1 a 10 em 1.000 utilizadores
raros:
afectam de 1 a 10 em 10.000 utilizadores
muito raros:
afectam menos de 1 em 10.000 utilizadores
frequência desconhecida:
não pode ser calculado a partir dos dados disponíveis.
Informe o seu médico imediatamente e interrompa a utilização do emplastro se observar algum
dos seguintes efeitos:
erupão cutânea súbita acompanhada de prurido (urticária), inchaço das mãos, pés, tornozelos,
face, lábios, boca ou garganta, dificuldade em respirar, queda de pressão arterial ou fraqueza.
Poderão ocorrer os seguintes efeitos secundários:
Frequentes: Reacções cutâneas locais, tais como erupção cutânea, eczema, vermelhidão da pele,
dermatite (incluindo dermatite de contacto), inchaço da pele, prurido e sensação de queimadura.
Pouco frequentes: Erupção cutânea generalizada, reacções de hipersensibilidade como inchaço da
pele e das membranas mucosas, reacção alérgica generalizada exagerada e sensibilidade da pele à
luz.
Raros: Formação de bolhas na pele.
Muito raros: Ataque de asma, eczema grave, erupção cutânea com pústulas, erupção cutânea com
ferida.
Desconhecido: Hematoma no local de aplicação.
A absorção sistémica de diclofenac aplicado topicamente é muito baixa e os níveis plasmáticos de
diclofenac resultantes são também muito baixos quando comparados com os níveis plasmáticos
após ingestão oral de diclofenac. Assim, a probabilidade de ocorrência de efeitos secundários
sistémicos (tais como distúrbios gastrointestinais, hepático ou renais ou broncospamos) é muito
reduzida após aplicação tópica é muito reduzida, quando comparada com a frequência de efeitos
indesejáveis associados à ingestão oral de diclofenac. Contudo, podem ocorrer efeitos sistémicos
indesejáveis se o diclofenac for utilizado numa área extensa da pele e por um período prolongado.
Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não
mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

5. COMO CONSERVAR Olfen
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Manter fora do alcance e da vista das crianças.
Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na embalagem exterior e na
saqueta, após VAL. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.
Não conservar acima de 25 ºC.
Conservar na embalagem de origem para proteger da luz e evitar que seque.
Manter a saqueta bem fechada para evitar que seque.
Pode ser conservado durante 4 meses após abertura da saqueta.
Os medicamentos não devem ser eliminados na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao
seu farmacêutico como eliminar os medicamentos de que já não necessita. Estas medidas irão
ajudar a proteger o ambiente.

6. OUTRAS INFORMAÇÕES
Qual a composição de Olfen
A substância activa é o diclofenac sódico. Cada emplastro medicamentoso contém 140 mg de
diclofenac sódico.
Os outros componentes são glicerol, propilenoglicol (E1520), adipato de di-isopropilo, sorbitol
líquido (cristalizável) (E420), carmelose sódica, poliacrilato de sódio, copolímero básico de
metacrilato de butilo, edetato dissódico, sulfito de sódio anidro (E221), butil-hidroxitolueno
(E321), alúmen, sílica coloidal anidra, caulino leve (natural), éter láurico de macrogol (9),
levomentol, ácido tartárico, água purificada, suporte de fibras de poliéster, película de
polipropileno protectora.
Qual o aspecto de Olfen e conteúdo da embalagem
Olfen é um emplastro medicamentoso de 10 x 14 cm, com uma pasta branca a castanho-clara,
espalhada na forma de camada uniforme sobre um suporte não tecido, com uma película
protectora removível.
Olfen encontra-se disponível em embalagens de 2, 5, 10 ou 14 emplastros medicamentosos, em
saquetas seláveis após abertura, cada uma contendo 2 ou 5 emplastros medicamentosos. É
possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante
Titular da Autorização de Introdução no Mercado:
Mepha – Investigação, Desenvolvimento e Fabricação Farmacêutica, Lda.
Lagoas Park, Edifício 5-A, Piso 2, 2740-298 Porto Salvo
Portugal
Fabricantes:
Merckle GmbH
Ludwig-Merckle-Straße 3
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89143 Blaubeuren
Alemanha
Mepha Pharma GmbH
Marie-Curie-Strasse 8
79539 Lörrach
Alemanha
Sofarimex – Indústria Química e Farmacêutica, S.A.
Avenida das Indústrias, Alto de Colaride – Agualva
2735-213 Cacém
Portugal
Novartis Santé Familiale S.A.S.
14, Boulevard Richelieu
F-92500 Rueil-Malmaison
França

Este medicamento encontra-se autorizado nos Estados Membros do Espaço Económico Europeu
(EEE) sob as seguintes denominações:
França:
VoltarenPlast 1 %
Alemanha:
Olfen Patch
Polónia:
Olfen Patch
Portugal:
Olfen
Este folheto foi aprovado pela última vez em
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FOLHETO INFORMATIVO
INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR
OSCILLOCOCCINUM, glóbulos
Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento pois
contém informação importante para si.
Tome este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo
com as indicações do seu médico ou farmacêutico.
Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não
indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico.Ver secção 4.
Se não se sentir melhor ou se piorar após 3 dias, tem de consultar um médico.
O que contém este folheto:
1.
O que é OSCILLOCOCCINUM, glóbulos e para que é utilizado
2.
O que precisa de saber antes de tomar OSCILLOCOCCINUM, glóbulos
3.
Como tomar OSCILLOCOCCINUM, glóbulos
4.
Efeitos secundários possíveis
5.
Como conservar OSCILLOCOCCINUM, glóbulos
6.
Conteúdo da embalagem e outras informações
1.
O QUE É Oscillococcinum, glóbulos E PARA QUE É UTILIZADO
Caixa de seis ou trinta recipientes unidose de 1 g de glóbulos.
Medicamento homeopático tradicionalmente utilizado no alívio de estados gripais e
dos sintomas decorrentes tais como febre, dores de cabeça, arrepios, dores
musculares e afins.
Se não se sentir melhor ou se piorar após 3 dias, tem de consultar um médico.
2.
O QUE PRECISA DE SABER ANTES DE TOMAR Oscillococcinum, glóbulos
Não tome OSCILLOCOCCINUM, glóbulos
Se tem alergia (hipersensibilidade) à substância ativa ou qualquer outro componente
de OSCILLOCOCCINUM, glóbulos (indicados na secção 6).
Advertências e precauções
Se foi informado pelo seu médico que tem intolerância a alguns açúcares, contacte-o
antes de tomar este medicamento.
Outros medicamentos e OSCILLOCOCCINUM, glóbulos
Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado
recentemente, ou se vier a tomar outros medicamentos.
Gravidez e aleitamento
Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar,
consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento.
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OSCILLOCOCCINUM, glóbulos contém sacarose, lactose.
3.
COMO TOMAR Oscillococcinum, glóbulos
Via sublingual.
Tome este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo
com as indicações do seu médico ou farmacêutico. Fale com o seu médico ou
farmacêutico se tiver dúvidas.
Adultos e crianças
A dosagem deve ser ajustada de acordo com a fase da doença:
- Prevenção: uma dose semanal durante o período de exposição à
gripe.
- Estado gripal no início: uma dose de imediato. Repetir duas a três vezes com 6
horas de intervalo.
- Estado gripal declarado: uma dose de manhã e à noite durante 1-3
dias.
Na persistência dos sintomas para além dos 3 dias, deverá consultar o seu médico.
Coloque a totalidade do conteúdo do recipiente debaixo da língua e deixe dissolver.
Crianças até 6 anos: dissolver os glóbulos num pouco de água, para evitar o risco de
engasgamento.
Se tomar mais OSCILLOCOCCINUM, glóbulos do que deveria
Consulte o seu médico ou farmacêutico para obter conselhos.
Caso se tenha esquecido de tomar OSCILLOCOCCINUM, glóbulos
Não tome uma dose a dobrar para compensar a dose que se esqueceu de tomar.
Se parar de tomar OSCILLOCOCCINUM, glóbulos
Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu
médico ou farmacêutico.
4.
EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSIVEIS
Como todos os medicamentos, OSCILLOCOCCINUM, glóbulos pode causar efeitos
secundários, embora estes não se manifestem em todas as pessoas.
Comunicação de efeitos secundários
Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não
indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Também poderá
comunicar efeitos secundários diretamente através:
INFARMED,
I.P.
Direção
de
Gestão
do
Risco
de
Medicamentos
Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53
1749-004 Lisboa
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Tel:
+351
21
798
71
40
Fax:
+
351
21
798
73
97
Sítio
da
internet:
http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage
E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt
Ao comunicar efeitos secundários, estará a ajudar a fornecer mais informações sobre
a segurança deste medicamento.
5.
COMO CONSERVAR OSCILLOCOCCINUM, glóbulos
Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.
Não utilize OSCILLOCOCCINUM, glóbulos após o prazo de validade impresso na
caixa.
O medicamento não necessita de quaisquer precauções especiais de conservação.
Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico.
Pergunte ao seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza.
Estas medidas ajudarão a proteger o ambiente.
6.
CONTEÚDO DA EMBALAGEM E OUTRAS INFORMAÇÕES
Qual a composição de OSCILLOCOCCINUM, glóbulos
Para um recipiente unidose de 1 g de glóbulos:
Anas barbariae, hepatis et cordis extractum 200K .................. 0,01 ml
Os outros componentes são: sacarose, lactose.
Qual o aspeto de OSCILLOCOCCINUM e conteúdo da embalagem
Recipientes unidose de 1 g de glóbulos.
Caixa de seis ou trinta recipientes unidose.
É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.
Titular da Autorização de Introdução no Mercado
BOIRON
2 avenue de l’Ouest Lyonnais
69510 Messimy
França
Fabricante
BOIRON
20 rue de la Libération
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon
França
Este folheto foi aprovado pela última vez em {MM/AAAA}.
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Folheto informativo: Informação para o utilizador
Panadol 500 mg Comprimidos revestidos por película
Paracetamol
Adulto
Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento pois
contém informação importante para si.
Tome este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com
as indicações do seu médico ou farmacêutico..
- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
- Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
- Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não
indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Ver secção 4.
- Se não se sentir melhor ou se piorar após 3 dias, tem de consultar um médico.
O que contém este folheto:
1. O que é Panadol e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de tomar Panadol
3. Como tomar Panadol
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar Panadol
6. Conteúdo da embalagem e outras informações
1. O que é Panadol e para que é utilizado
Panadol tem como base o paracetamol um ingrediente para a dor e febre rápido, eficaz e
seguro. A eficácia do Panadol no alívio das dores e febre tem sido considerada igual ou
superior à dos medicamentos com ácido acetilsalicílico na sua composição. No entanto,
Panadol tem sobre este medicamento a vantagem de não causar irritação do estômago e
como tal poder ser tomado por pessoas com perturbações gástricas. Panadol é também
praticamente desprovido do risco de causar alergias.
Em que situações deve utilizar Panadol?
Panadol está indicado para o alívio das dores devido à sua ação analgésica e da febre
devido à sua ação antipirética. Especialmente em casos de dores de cabeça, dentes,
ouvidos, gargantae dores associadas a gripes e constipações, É ainda eficaz nas dores
menstruais, dores reumáticas ligeiras a moderadas (osteoartrose/osteoartrite) e
enxaqueca previamente diagnosticada pelo médico.
2. O que precisa de saber antes de tomar Panadol
Não tome Panadol
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- se tem alergia (hipersensibilidade) ao paracetamol ou a qualquer outro componente
deste medicamento (indicados na secção 6).
As reações de hipersensibilidade são raras e primariamente incluem manifestações
dermatológicas tais como urticária e eritema.
- se sofre de insuficiência hepática grave resultante de lesão hepática causada pelo
álcool deve consultar o médico.
Advertências e precauções
Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar Panadol.
- Não use doses maiores que as recomendadas, nem durante mais de 3 dias, nem em
crianças com menos de 12 anos, a não ser por expressa indicação do médico.
- Os doentes diagnosticados com insuficiência renal, devem ser aconselhados a
consultar o médico antes de começarem a tomar o medicamento. Esta advertência inclui
os doentes com insuficiência renal causada por desidratação.
- Os doentes diagnosticados com insuficiência hepática devem ser aconselhados a
consultar o médico antes de começarem a tomar o medicamento. Esta advertência inclui
os doentes com insuficiência hepática causada pelo álcool.
Outros medicamentos e Panadol
Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar, ou tiver tomado recentemente
outros medicamentos, ou se vier a tomar incluindo medicamentos obtidos sem receita
médica.
Panadol não deve ser tomado em conjunto com outros medicamentos que contenham
paracetamol.
A velocidade de absorção do paracetamol pode ser reduzida pela colestiramina. Esta
interação pode ser evitada se a administração da colestiramina se fizer com o intervalo
de uma hora após a administração do paracetamol.
A velocidade de absorção do paracetamol pode ser aumentada pela metoclopramida ou
pela domperidona.
Antes de tomar este medicamento, deve consultar o seu médico se estiver a tomar
varfarina ou outros medicamentos cumarínicos usados como anticoagulantes.
Gravidez e amamentação e fertilidade
Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte
o seu médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento.
Condução de veículos e utilização de máquinas
Panadol não afeta a capacidade de condução nem a capacidade de operar máquinas.
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Panadol contém para-hidroxibenzoatos. Pode causar reações alérgicas (possivelmente
retardadas).
3. Como tomar Panadol
Tome este medicamento exatamente como indicado pelo seu médico ou farmacêutico.
Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.
Adultos (incluindo idosos) e Crianças com mais de 12 anos:
Um a dois comprimidos, tomados com água, cada 4 a 6 horas, conforme necessário.
Não exceder 8 comprimidos em 24 horas.
Não administrar a crianças com menos de 12 anos, a não ser por expressa indicação do
médico.
Dose diária máxima: 4000mg (8 comprimidos)
Intervalo mínimo entre as tomas: 4horas
Panadol não deve ser tomado em conjunto com outros medicamentos que contenham
paracetamol.
Se tomar mais Panadol do que deveria
Deve consultar um médico imediatamente, devido ao risco de insuficiência hepática. Os
sintomas de uma sobredosagem consistem em: náuseas, vómitos, fraqueza, palidez e
dores abdominais que surgem normalmente nas primeiras 24 horas. Nesta situação, o
doente deverá ser transportado o mais rapidamente possível ao hospital ou contactar o
Centro de Informação Antivenenos (Tel: 808 250143).
Qualquer doente que tenha ingerido 7,5g ou mais de paracetamol (15 comprimidos ou
mais) deverá ser enviado urgentemente para o hospital, mesmo se não existirem
sintomas.
Caso se tenha esquecido de tomar Panadol
Não tome uma dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de tomar.
Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico
ou farmacêutico.
4. Efeitos secundários possíveis
Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos secundários, no
entanto estes não se manifestam em todas as pessoas.
Nas doses recomendadas, Panadol é praticamente destituído de toxicidade e o seu uso
não é acompanhado de reações desagradáveis.
Pare de usar o medicamento e consulte o seu médico:
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- se tiver uma reação rara de hipersensibilidade como erupção ou prurido da pele,
problemas respiratórios ou inchaço dos lábios, língua, garganta ou face;
- se tiver úlceras na boca;
- se já teve problemas respiratórios com a aspirina ou anti-inflamatórios não-esteroides
e se tiver uma reação semelhante com Panadol;
- se tiver nódoas negras ou hemorragias inexplicáveis.
Estas reações são raras
Comunicação de efeitos secundários
Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não
indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Também poderá
comunicar efeitos secundários diretamente ao INFARMED, I.P. através dos contactos
abaixo. Ao comunicar efeitos secundários, estará a ajudar a fornecer mais informações
sobre a segurança deste medicamento.
INFARMED, I.P.
Direção de Gestão do Risco de Medicamentos
Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53
1749-004 Lisboa
Tel: +351 21 798 71 40
Fax: +351 21 798 73 97
Sítio da internet: http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage
E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt
5. Como conservar Panadol
Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.
Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na embalagem
exterior. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.
.
Conservar a temperatura inferior a 30º C.
Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte
ao seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas
ajudarão a proteger o ambiente.
6. Conteúdo da embalagem e outras informações
Qual a composição de Panadol
A substância ativa é o paracetamol.
Cada comprimido contém 500 mg de paracetamol.
Os outros componentes são:
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Amido pré-gelificado, povidona (K25), carbonato de cálcio, ácido algínico,
crospovidona, estearato de magnésio, sílica coloidal anidra, mistura de parabenos de
sódio (68-76% sodium methylparahydroxybenzoate, 13-18% sodium
ethylparahydroxybenzoate e 8-13% sodium propylparahydroxybenzoate), água
purificada, opadry YS-1-7003 (dióxido de titânio, hipromelose, magrogol 400,
polissorbato 80), cera de carnaúba.
Qual o aspeto de Panadol e conteúdo da embalagem
Cada caixa contém 4, 12, 20, 96, 200 e 1000 comprimidos revestidos por película em
blisters.
As embalagens de 200 e 1000 comprimidos revestidos por película são embalagens
hospitalares.
É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.
Nº de registo no INFARMED, I.P.: 9684829 – 4 comprimidos revestidos por película
Nº de registo no INFARMED, I.P.: 8684878 –12 comprimidos revestidos por película
Nº de registo no INFARMED, I.P.: 9684837 – 20 comprimidos revestidos por película
Nº de registo no INFARMED, I.P.: 5315932 –96 comprimidos revestidos por película
(embalagem hospitalar) Nº de registo no INFARMED, I.P.: 9684845 –200 comprimidos
revestidos por película (embalagem hospitalar)
Nº de registo no INFARMED, I.P.: 9684852 –1000 comprimidos revestidos por
película (embalagem hospitalar)
Medicamento não sujeito a receita médica
Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante
Titular da Autorização de Introdução no Mercado
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Produtos para a Saúde e Higiene, Lda.
R. Dr. António Loureiro Borges, n.º3
Aquiparque Miraflores
1495-131 Algés
Tel: 214 12 95 68
Fax: 214 12 18 57
Fabricantes:
GlaxoSmithKline Dungarvan, Ltd
Knockbrack, Dungarvan, County Waterford
Irlanda
Tel: 00 353 584 28 33
Fax: 00 353 584 31 31
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Omega Pharma Manufacturing GmbH & Co. KG (Fab. Herrenberg)
Benzstrasse, 25 Herrenberg
Alemanha
Catalent U.K. Packaging Limited (Fab. Corby) GBR
Sedge Close - Headway - Great Oakley
Corby - Northamptonshire
Reino Unido
Tel: 00 44 1536 461146
Fax: 00 44 1536 461011
Este folheto foi revisto pela última vez em
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FOLHETO INFORMATIVO: INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR
Panadol Extra 500 mg + 65 mg Comprimidos revestidos por película
Paracetamol
Cafeína
Este folheto contém informações importantes para si. Leia-o atentamente.
Este medicamento pode ser adquirido sem receita médica. No entanto, é necessário
tomar Panadol Extra com precaução para obter os devidos resultados.
- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler.
- Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
- Em caso de agravamento ou persistência dos sintomas, consulte o seu médico.
- Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos
secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.
Neste folheto:
1. O que é Panadol Extra e para que é utilizado
2. Antes de tomar Panadol Extra
3. Como tomar Panadol Extra
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar Panadol Extra
6. Outras informações

1. O QUE É PANADOL EXTRA E PARA QUE É UTILIZADO
Os comprimidos de Panadol Extra contêm paracetamol que é um analgésico (alivia a
dor) e antipirético (reduz a temperatura corporal em caso de febre). Contêm também
cafeína que reforça o efeito analgésico do paracetamol.
Em que situações deve utilizar Panadol Extra comprimidos?
Panadol Extra é eficaz contra a febre e no tratamento da dor ligeira a moderada,
incluindo:
dor de cabeça
dor de garganta e sintomas de gripes e constipações
dores musculares
dores traumáticas
- dor de dentes e dores decorrentes de intervenções dentárias
- dores menstruais (dores do período)

2. ANTES DE TOMAR PANADOL EXTRA
Não tome Panadol Extra
- Se for alérgico ao paracetamol, à cafeína, ou qualquer um dos outros ingredientes da
formulação mencionados anteriormente;
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- Se sofrer de problemas renais ou hepáticos graves;
- Não use Panadol Extra em crianças com menos de 12 anos.
Tome especial cuidado com Panadol Extra- Não use doses maiores que as
recomendada a não ser por expressa indicação do médico:
- Consulte o seu médico no caso de sofrer de problemas renais ou hepáticos.
Se os sintomas persistirem procure aconselhamento médico.
Ao tomar Panadol Extra com outros medicamentos
Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado
recentemente outros medicamentos, incluindo medicamentos obtidos sem receita
médica.
Não tome Panadol Extra em conjunto com outros medicamentos contendo
paracetamol. Pode encontrar paracetamol em medicamentos utilizados para alivío da
dor, febre, dor de cabeça ou sintomas de gripe ou constipações.
Antes de tomar este medicamento deve consultar o seu médico se estiver a tomar
varfarina ou outros medicamentos cumarínicos usados como anticoagulantes.
Ao tomar Panadol Extra com alimentos e bebidas
Este medicamento contém cafeína. Deve evitar beber demasiadas bebidas contendo
cafeína (chá, café) enquanto toma Panadol Extra. Dose elevadas de cafeína podem
resultar em insónias, agitação e sensação desconfortável no peito devido à elevada
frequência cardíaca.
Gravidez ou aleitamento
Se estiver grávida ou a amamentar, tal como para todos os outros medicamentos,
procure o conselho de um profissional de saúde antes de começar a tomar Panadol
Extra.
Panadol Extra não está recomendado durante a gravidez e deve ser evitado durante o
aleitamento.
Condução de veículos e utilização de máquinas
Este medicamento não afecta a capacidade de condução nem a capacidade de operar
máquinas.

3. COMO TOMAR PANADOL EXTRA
Tomar Panadol Extra sempre de acordo com as indicações do médico. Fale com o seu
médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.
Os comprimidos devem ser engolidos inteiros, com um copo de água. Não parta nem
desfaça os comprimidos.
Adultos (incluindo idosos) e crianças com idade superior a 12 anos:
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Tome 1 a 2 comprimidos 3 a 4 vezes por dia, conforme necessário, para o alívio dos
sintomas. Espere pelo menos 4 horas entre as tomas.
Não tome mais de 8 comprimidos em 24 horas.
Não exceda a dose recomendada.
Não tome Panadol Extra em conjunto com outros medicamentos contendo
paracetamol. Pode encontrar paracetamol em medicamentos utilizados para allivío da
dor, febre, dor de cabeça ou sintomas de gripe ou constipações.
Crianças com idade igual ou inferior a 12 anos:
Não devem tomar Panadol Extra.
Se tomar mais Panadol Extra do que deveria
Deve consultar um médico imediatamente, devido ao risco de insuficiência hepática.
Os sintomas da sobredosagem de paracetamol são: náuseas, vómitos, anorexia,
palidez e dores abdominais, aparecendo geralmente nas primeiras 24 horas.
Se, por engano, tomar de uma só vez uma dose superior a 10g (mais de 20
comprimidos), deve procurar ajuda médica imediatamente, mesmo se se sentir bem,
devido ao risco de graves lesões hepáticas tardias.
Caso se tenha esquecido de tomar Panadol Extra
Não tome uma dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de tomar.
Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu
médico ou farmacêutico.

4. EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS
Como todos os medicamentos, Panadol Extra pode causar efeitos secundários, no
entanto estes não se manifestam em todas as pessoas.
Nas doses recomendadas, Panadol Extra é geralmente bem tolerado.
Pare de usar o medicamento e consulte o seu médico:
- se tiver uma reacção rara de hipersensibilidade como erupção ou prurido da pele,
problemas respiratórios ou inchaço dos lábios, língua, garganta ou face;
- se tiver úlceras na boca;
- se já teve problemas respiratórios com a aspirina ou anti-inflamatórios nãoesteróides e se tiver uma reacção semelhante com Panadol Extra;
- se tiver nódoas negras ou hemorragias inexplicáveis.
Estas reacções são raras
A cafeína pode provocar excitação, insónias e palpitações.
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Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos
secundários não mencionados neste folheto, consulte o seu médico ou farmacêutico.

5. COMO CONSERVAR PANADOL EXTRA
Conservar a temperatura inferior a 30ºC.

Não utilize Panadol Extra após o prazo de validade impresso na embalagem.O prazo
de validade corresponde ao último dia do mês indicado.
Não utilize este medicamento se o blister que contém o comprimido se encontrar
rasgado.
Lembre-se: guarde todos os medicamentos longe do alcance e da vista das crianças.

6. OUTRAS INFORMAÇÕES
Qual a composição de Panadol Extra
As substâncias activas são o paracetamol e a cafeína.
Cada comprimido de Panadol Extra contém como substâncias activas paracetamol a
500mg e cafeína a 65mg.
Os outros componentes são: amido pré-gelatinizado, povidona (K25), carbonato de
cálcio, crospovidona, ácido algínico, estearato de magnésio, sodium methyl (E 219),
sodium ethyl (E 215) e sodium propryl (E 217), parahidroxibenzoatos, dióxido de
titânio (E 171), hypromelose,macrogol, polisorbato 80, cera carnaúba.

Qual o aspecto de Panadol Extra e conteúdo da embalagem
A caixa contém 2, 12, 20 ou 24 comprimidos oblongos revestidos e cunhados com o
nome "Panadol Extra" numa das faces.
Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante
Titular da Autorização de Introdução no Mercado
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Produtos para saúde e Higiene, Lda.
R. Dr. António Loureiro Borges n.º3
Aquiparque Miraflores
1495-131 Algés
Portugal
Tel: 21 4129568
Fax: 21 4121857
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Fabricante
GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd.,
Knockbrack, Dungarvan, County Waterford,
Irlanda
Tel: 00 353 584 28 33
Fax: 00 353 584 31 31
Este folheto foi aprovado pela última vez em
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Folheto informativo: Informação para o utilizador
Pandermil 10 mg/g Creme
Hidrocortisona
Leia com atenção todo este folheto antes de começar a utilizar este pois contém
informação importante para si.
Utilize este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo
com as indicações do seu médico ou farmacêutico.
- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de ler novamente.
- Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
- Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não
indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Ver secção 4.
- Se não se sentir melhor ou se piorar após 7 dias, tem de consultar um médico O
que contém este folheto:
1. O que é Pandermil e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de utilizar Pandermil
3. Como utilizar Pandermil
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar Pandermil
6. Conteúdo da embalagem e outras informações
1. O que é Pandermil e para que é utilizado
Pandermil é usado no tratamento de diversas afeções da pele em adultos, tais como
dermatite, reação de queimadura solar ou picada de inseto. É também utilizado em
todos os casos em que esteja indicado o uso de um corticoide, tais como
manifestações inflamatórias e de prurido provocadas por dermatoses.
Pandermil creme, pela sua ação refrescante e secante, está indicado nas situações
agudas e exsudativas.
Se não se sentir melhor ou se piorar após 7 dias, tem de consultar um médico.
2. O que precisa de saber antes de utilizar Pandermil
Não utilize Pandermil
- Nas dermatoses de etiologia tuberculosa ou viral sistémica e cutânea (por exemplo
varicela e herpes simplex), na pele ferida, no lúpus labial ou na área genital
- Perto dos olhos, no rosto ou zonas infetadas
- Em crianças, a não ser por expressa indicação médica
- Se tem alergia (hipersensibilidade) à hidrocortisona ou a qualquer outro
componente deste medicamento (indicados na secção 6)
- Durante a gravidez e/ou amamentação, a não ser por expressa indicação médica.
Advertências e precauções
Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de utilizar Pandermil.
Pandermil é geralmente bem tolerado, mas se surgirem sinais de sensibilização, tais
como sensação de queimadura, irritação ou secura da pele deve-se suspender as
aplicações e consultar o médico.
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Tendo em conta o estatuto do medicamento (medicamento não sujeito a receita
médica de dispensa exclusiva em farmácia), o medicamento não deve ser
dispensado nas situações abaixo descritas, exceto por indicação médica:
- Diabetes mellitus;
- Infeções ou feridas no local de tratamento ou regiões ulceradas
- Alterações graves da circulação periférica
- Antecedentes de úlcera péptica
Antes de usar esta medicação o médico deve ponderar os potenciais riscos face ao
benefício, devendo considerar o seguinte:
- Alergias aos corticosteroides ou a outras substâncias como conservantes, alimentos
ou tintas;
- Não deve ser utilizado em crianças durante longos períodos de tempo ou em zonas
muito extensas a não ser com vigilância médica;
- Deve ser evitada a utilização de corticoides cutâneos em curativos de lesões
exsudativas extensas com materiais plásticos oclusivos, dada a maior propensão
para a absorção sistémica, ocorrência de termólise e reações de hipersensibilidade
local.
Os desportistas deverão ser alertados para o facto deste medicamento conter um
componente que pode dar um resultado analítico positivo.
Outros medicamentos e Pandermil
Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar, ou tiver tomado
recentemente, ou se vier a tomar outros medicamentos.
Não utilize Pandermil se estiver a tomar os seguintes medicamentos:
- Hipoglicemiantes orais, insulina
- Tiazidas e alguns diuréticos;
- Anti-inflamatórios não esteróides
- Anticoagulantes protrombopénicos
Gravidez e amamentação
Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar,
consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento.
Não deve ser utilizado em caso de gravidez ou lactação em zonas muito extensas e
durante longos períodos de tempo, uma vez que os corticosteroides de uso cutâneo
podem ser absorvidos sistemicamente.
Condução de veículos e utilização de máquinas
Não relevante.
Pandermil contém álcool cetílico.
O álcool cetílico pode causar reações cutâneas locais (por exemplo dermatite de
contacto).
Pandermil contém parabenos (para-hidroxibenzoato de metilo e parahidroxibenzoato de propilo).
Os parabenos podem causar reações alérgicas (possivelmente retardadas).
3. Como utilizar Pandermil
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Utilize este medicamento exatamente como indicado pelo seu médico. Fale com o
seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.
Pandermil creme deve ser aplicado 2 a 3 vezes por dia, nas áreas afetadas.
Se não se sentir melhor ou se piorar após 7 dias, tem de consultar um médico.
Utilização em crianças
Não deve ser usado em crianças, a não ser por expressa indicação médica.
Na face, é necessário evitar o contacto com os olhos.
Como regra, não deve ser feito penso no local de aplicação. O uso de penso
impermeável produz oclusão e aumenta a eficácia do medicamento, mas também
produz efeitos secundários. Só deve ser feito por indicação do médico e sob
vigilância deste.
Se utilizar Pandermil mais do que deveria
Em caso de sobredosagem cutânea crónica, uma vez que não existe um antídoto
específico, o tratamento é sintomático e consiste numa descontinuidade da
terapêutica corticosteroide cutânea, devendo esta ser suprimida gradualmente.
Caso se tenha esquecido de utilizar Pandermil
Não utilize uma dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de
aplicar.
Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu
médico ou farmacêutico.
4. Efeitos secundários possíveis
Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos secundários,
embora estes não se manifestem em todas as pessoas.
Como acontece com todos os corticosteroides cutâneos, quando são usados segundo
o método oclusivo em zonas muito extensas e durante muito tempo, é sempre de
considerar a possibilidade de efeitos sistémicos. Os efeitos sistémicos possíveis, são:
- Infeções e infestações: maior suscetibilidade a infeções.
- Doenças endócrinas: supressão do crescimento; supressão adrenal.
- Doenças do metabolismo e da nutrição: hiperglicemia; hipocaliemia.
- Perturbações do foro psiquiátrico: euforia e depressão.
- Afeções oculares: cataratas.
- Vasculopatias: hipertensão arterial.
- Doenças gastrointestinais: alterações gastrointestinais.
- Afeções musculosqueléticas e dos tecidos conjuntivos: osteoporose.
- Doenças renais e urinárias: retenção de fluídos.
Podem ocorrer alguns efeitos indesejáveis que não necessitam de observação médica
e que desaparecem com a continuação do tratamento, contudo deve-se consultar o
médico se persistirem os seguintes efeitos:
- Afeções dos tecidos cutâneos e subcutâneos: sensação de queimadura, secura,
irritação, prurido ou eritema da pele; aumento do eritema ou escamação da pele das
feridas, rash cutâneo.
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Comunicação de efeitos secundários
Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não
indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Também poderá
comunicar efeitos secundários diretamente ao INFARMED, I.P. através dos contactos
abaixo. Ao comunicar efeitos secundários, estará a ajudar a fornecer mais
informações sobre a segurança deste medicamento.
INFARMED, I.P.
Direção de Gestão de Risco de Medicamentos
Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53
1749-004 Lisboa Tel: +351 21 798 71 40
Fax: +351 21 798 73 97
Sítio da internet:
http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage
E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt
5. Como conservar Pandermil
- Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.
- Não conservar acima de 25°C.
- Manter a bisnaga bem fechada.
- Manter a bisnaga dentro da embalagem exterior.
- Após a primeira abertura da bisnaga utilizar no prazo de 12 meses.
- Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na bisnaga, após
"VAL.". O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.
- Não utilize este medicamento se verificar sinais visíveis de deterioração.
- Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico.
Pergunte ao seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza.
Estas medidas ajudarão a proteger o ambiente.
6. Conteúdo da embalagem e outras informações
Qual a composição de Pandermil
A substância ativa é a hidrocortisona. Cada grama de creme contém 10 mg de
hidrocortisona.
Os outros componentes são: monoestearato de glicerilo, miristato de isopropilo,
álcool cetílico, ácido esteárico, parafina líquida, glicerol, dexpantenol, parahidroxibenzoato de metilo, para-hidroxibenzoato de propilo e água purificada.
Qual o aspeto de Pandermil e conteúdo da embalagem
Pandermil é um creme branco com aspeto homogéneo.
O creme é apresentado em bisnaga de alumínio contendo 30 g.
Titular de Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante
Laboratório Edol - Produtos Farmacêuticos S.A.
Av. 25 de Abril, 6-6A
2795-225 Linda–a-Velha
Portugal
Tel: + 351 21 415 81 30
Fax: + 351 21 415 81 31
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E-mail: geral@edol.pt
Este folheto foi revisto pela última vez em
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Folheto informativo: Informação para o utilizador
Paracetamol Farmoz 40 mg/ml Xarope
Paracetamol
Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento pois
contém informação importante para si.
Tome este medicamento exatamente como está descrio neste folheto, ou de acordo
com as indicações do seu médico ou farmacêutico.
Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não
indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico.
Se não se sentir melhor ou se piorar quanto ao alívio dos sintomas dolorosos, após 7
dias de tratamento para adultos ou 5 dias de tratamento para crianças, consulte o
seu médico.
Se não se sentir melhor ou se piorar quanto ao alívio da febre, após 3 dias de
tratamento, consulte o seu médico.
O que contém este folheto:
1.
O que é Paracetamol Farmoz e para que é utilizado
2.
O que precisa de saber antes de tomar Paracetamol Farmoz
3.
Como tomar Paracetamol Farmoz
4.
Efeitos secundários possíveis
5.
Como conservar Paracetamol Farmoz
6.
Conteúdo da embalagem e outras informações
1.
O que é Paracetamol Farmoz e para que é utilizado
Paracetamol Farmoz pertence a um grupo de medicamentos chamados analgésicos e
antipiréticos que ajudam no combate à dor e febre.
Paracetamol Farmoz pode ser utilizado para:
Alívio dos sintomas associados à gripe e constipação (por exemplo, dores de corpo e
febre moderada);
Alívio de dores moderadas a ligeiras (por exemplo, dores de cabeça, de dentes,
ouvidos ou menstruais);
Alívio da febre de duração não superior a 3 dias.
Paracetamol Farmoz não é recomendado para crianças com idade inferior a 3 meses.
2.
O que precisa de saber antes de tomar Paracetamol Farmoz
Não tome Paracetamol Farmoz
se tem alergia (hipersensibilidade) ao paracetamol ou a qualquer outro componente
deste medicamento (indicados na secção 6);
se tem problemas graves de fígado;
se tem problemas graves de rins;
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se tem favismo, ou seja, um defeito hereditário numa enzima chamada glucose-6fosfato-dehidrogenase, existente nos glóbulos vermelhos.
se estiver a tomar alguns dos seguintes medicamentos:
cloranfenicol (um antibiótico)
varfarina ou acenocumarol (medicamentos anticoagulantes utilizados para tornar o
sangue mais fluido)
Se tiver obtido este medicamento sem receita médica, não tome Paracetamol
Farmoz:
para alívio da dor durante mais de 7 dias nos adultos, ou mais de 5 dias nas
crianças.
para alívio de febre elevada (mais de 39ºC);
para alívio da febre com duração superior a 3 dias.
Em qualquer um destes casos contacte o médico ou farmacêutico.
Advertências e precauções
Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar Paracetamol Farmoz:
se estiver a tomar outros medicamentos que contenham paracetamol, como por
exemplo alguns medicamentos para a gripe. Se tiver dúvidas fale com o seu médico
ou farmacêutico;
se tem problemas de figado ligeiros a moderados;
se tem problemas de rins ligeiros a moderados;
se tem problemas de coração;
se tem problemas de pulmões;
se tem anemia (poucos glóbulos vermelhos no sangue, normalmente associado a
cansaço anormal);
se bebe regularmente grandes quantidades de bebidas alcoólicas.
Outros medicamentos e Paracetamol Farmoz
Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar, ou tiver tomado
recentemente, ou se vier a tomar outros medicamentos.
Como referido anteriormente, não tome Paracetamol Farmoz se está a tomar:
cloranfenicol (um antibiótico)
varfarina ou acenocumarol (medicamentos anticoagulantes utilizados para tornar o
sangue mais fluido)
Antes de tomar Paracetamol Farmoz consulte o seu médico ou farmacêutico se
estiver a tomar:
Outros medicamentos que contenham paracetamol como é o caso de alguns
medicamentos para a gripe;
zidovudina (um medicamento utilizado no tratamento da SIDA);
fenobarbital, carbamazepina e fenitoína (medicamentos usados na epilepsia);
rifampicina (medicamento usado para o tratamento da tuberculose);
metoclopramida e domperidona (medicamentos que aceleram o esvaziamento dos
alimentos do estômago);
colestiramina (medicamento usado para diminuir os níveis de colesterol). Caso esteja
a tomar estes dois medicamentos simultaneamente, tome o paracetamol uma hora
antes ou 4 horas depois de tomar a colestiramina;
contracetivos orais.
Paracetamol Farmoz com alimentos, bebidas e álcool
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Paracetamol Farmoz é um medicamento pronto a usar e pode ser tomado com
alimentos e bebidas (exceto bebidas álcoolicas).
Se beber bebidas alcoólicas, regularmente, em grandes quantidades, deverá tomar
Paracetamol Farmoz com especial cuidado e , durante o tratamento com Paracetamol
Farmoz, não pode beber bebidas alcoólicas.
A administração de alimentos não demonstrou ter influência sobre o efeito do
medicamento.
Gravidez e amamentação
Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar,
consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento.
Se estiver grávida, consulte o seu médico para saber a dose de Paracetamol Farmoz
que deve tomar.
Se estiver a amamentar, consulte o seu médico. O paracetamol passa para o leite
materno, mas como, até à data, não ocorreram consequências negativas conhecidas
em lactentes, geralmente a mãe não precisa de interromper o aleitamento durante o
tratamento com paracetamol.
Condução de veículos e utilização de máquinas
Paracetamol Farmoz geralmente não interfere com a capacidade de condução ou
utilização de máquinas. No entanto, se sentir sonolência ligeira e vertigens como
efeitos secundários, não deve conduzir, nem utilizar máquinas.
Paracetamol Farmoz contém sacarose, parabenos e tartrazina.
Este medicamento contém sacarose. Se foi informado pelo seu médico que tem
intolerância a alguns açúcares, contacte-o antes de tomar este medicamento.
Este medicamento também contém metilparabeno, propilparabeno e corante
amarelo de tartrazina, que podem causar reações alérgicas (possivelmente
retardadas).
3.
Como tomar Paracetamol Farmoz
Tome este medicamento exatamente como indicado pelo seu médico. Fale com o
seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.
Instruções:
Paracetamol Farmoz é para ser tomado por via oral;
Agite o frasco de Paracetamol Farmoz antes de tomar;
A tampa do frasco é à prova de crianças. Para abrir deverá pressionar a tampa ao
mesmo tempo que roda no sentido dos ponteiros do relógio;
Tomar Paracetamol Farmoz em intervalos nunca inferiores a 6 a 8 horas entre cada
toma, até um máximo de 3 a 4 vezes por dia;
O xarope não deverá ser diluído nem misturado com outras bebidas.
A dose recomendada depende da idade e do peso corporal, de acordo com a tabela
em baixo:
de Dose máxima
Idade
Peso corporal Dose
de Volume
de
paracetamol Paracetamol
Farmoz por toma paracetamol
por toma
em 24 horas
3 a 6 meses
Até 7 Kg
70 a 100 mg 1,75 a 2,5 ml
350 mg
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7 meses a 1 8 a 10 Kg
ano
2 a 3 anos
11 a 15 Kg

100
mg
150
mg
4 a 6 anos
16 a 22 Kg
200
mg
7 a 9 anos
23 a 30 Kg
300
mg
10 a 12 anos 31 a 40 Kg
400
mg
Mais de 12 Mais de 41 500
anos
Kg
mg

a 150 2,5 a 3,75 ml

500 mg

a 200 3,75 a 5 ml

750 mg

a 300 5 a 7,5 ml

1000 mg

a 500 7,5 a 12,5 ml

1500 mg

a 600 10 a 15 ml

2000 mg

a 1000 12,5 a 25 ml

3000 mg

Para que possa medir estas quantidades, Paracetamol Farmoz é fornecido com uma
colher doseadora de 5 ml, com as seguintes medidas:
¼ colher correspondente a 1,25 ml
½ colher correspondente a 2,5 ml
¾ colher correspondente a 3,75 ml
Alternativamente, a colher pode apresentar a seguintes marcações: 1,25 ml, 2,5 ml,
3,75 ml e 5 ml.
No caso de ter uma doença de rins, fígado ou doença de Gilbert (doença associada a
icterícia, que se caracteriza por amarelecimento da pele e olhos) deverá consultar o
seu médico que lhe dirá a dose recomendada para si.
Se não se sentir melhor ou se piorar quanto ao alívio dos sintomas dolorosos, após 7
dias de tratamento para adultos ou 5 dias de tratamento para crianças, consulte o
seu médico.
Se não se sentir melhor ou se piorar quanto ao alívio da febre, após 3 dias de
tratamento, consulte o seu médico.
Se tomar mais Paracetamol Farmoz do que deveria
No caso de tomar uma dose excessiva, deve contactar o seu médico imediatamente
ou o hospital mais próximo, indicando o medicamento e a quantidade ingerida. Leve
consigo o frasco ou a caixa vazia para facilitar a identificação.
Os sinais de sobredosagem incluem náuseas, vómitos e dores de barriga fortes.
Caso se tenha esquecido de tomar Paracetamol Farmoz
Não tome uma dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de tomar e
volte a tomar Paracetamol Farmoz de acordo com o horário habitual.
Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu
médico ou farmacêutico.
,

4.
Efeitos secundários possiveis
Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos secundários,
embora estes não se manifestem em todas as pessoas.
Interrompa o tratamento e informe imediatamente o seu médico no caso de reações
alérgicas, (hipersensibilidade) ao paracetamol que se manifestam por:
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edema de Quincke (inchaço da cara, pescoço e órgãos genitais);
dispneia (falta de ar);
acessos de sudação (transpiração)
náuseas;
queda da tensão arterial.
Normalmente Paracetamol Farmoz é bem tolerado nas doses recomendadas, mas
podem ocorrer os seguintes efeitos secundários:
Efeitos secundários frequentes (ocorrem em menos de 1 em 10, mas mais de 1 em
100 doentes tratados):
sonolência ligeira;
náuseas;
vómitos.
Efeitos secundários pouco frequentes (ocorrem em menos de 1 em 100, mas mais de
1 em 1000 doentes tratados)
vertigens;
sonolência;
nervosismo;
sensação de ardor na garganta;
diarreia;
dor de barriga (incluindo cãibras e ardor);
prisão de ventre;
dores de cabeça;
transpiração/sudação;
hipotermia (tremores).
Efeitos secundários raros (ocorrem em menos de 1 em 1000, mas mais de 1 em
10.000 doentes tratados):
vermelhidão da pele;
Efeitos secundários muito raros (ocorrem em menos de 1 em 10.000 doentes
tratados):
perturbações da formação do sangue (trombocitopénia, leucopenia, casos isolados de
agranulocitose, pancitopénia);
em doentes predispostos, broncoespasmo.
Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secndários não
indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico.
5.
Como conservar Paracetamol Farmoz
Este medicamento não necessita de qualquer temperatura especial de conservação.
Conservar na embalagem de origem para proteger da luz.
Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.
Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na embalagem
exterior após EXP. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.
Após a primeira abertura utilizar o medicamento num prazo máximo de 6 meses.
Não utilize este medicamento se verificar sinais visiveis de deterioração.
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Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico.
Pergunte ao seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza.
Estas medidas ajudarão a proteger o ambiente.
6.
Conteúdo da embalagem e outras informações
Qual a composição de Paracetamol Farmoz
A substância ativa é o paracetamol
Os outros componentes são:
ácido cítrico mono-hidratado, citrato de sódio, sacarose, para-hidroxibenzoato de
metilo (metilparabeno), para-hidroxibenzoato de propilo (propilparabeno), óleo
essencial de laranja, corante amarelo de tartrazina, goma xantana e água purificada
Qual o aspeto de Paracetamol Farmoz e conteúdo da embalagem
Paracetamol Farmoz 40 mg/ml é fornecido num frasco de 100 ml, que contém 85 ml
de xarope. O xarope é um líquido de aspeto homogéneo, amarelo, com um sabor e
odor a laranja.
Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante
Titular da Autorização de Introdução
FARMOZ – Sociedade Tecnico-Medicinal, S.A.
Rua da Tapada Grande, nº 2, Abrunheira
2710-089 Sintra – Portugal
Fabricante
Laboratórios Basi – Indústria Farmacêutica, S.A.
Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira, lote 15 e 16
3540-232 Mortágua
Portugal
Este folheto foi revisto pela última vez em { MM/AAAA }

FOLHETO INFORMATIVO
PARAMOLAN
C
Pó para solução oral
Paracetamol - Vitamina C
500 mg
250 mg
Este folheto contém informações importantes para si. Leia-o atentamente e conserve-o, pois pode
ter necessidade de o ler novamente.
Este medicamento pode ser adquirido sem receita médica e destina-se ao tratamento de situações
que podem ser tratadas sem a ajuda do médico. No entanto é necessário utilizar o medicamento com
precaução para obter os devidos resultados.
Caso precise de esclarecimentos ou conselhos adicionais solicite-os ao farmacêutico.
Em caso de agravamento ou não melhoria após o tempo de tratamento aconselhado, consulte o seu
médico.
O QUE É PARAMOLAN C?
PARAMOLAN C é um medicamento analgésico (alivia as dores) e antipirético (faz baixar a
febre), disponível na forma de pó para solução oral, apresentado em saquetas.
Cada saqueta, contém cerca de 3 gramas de pó, doseado a 500 mg de paracetamol e 250 mg de
ácido ascórbico (vitamina C), como substâncias activas. Para além das substâncias activas, contém
ainda os seguintes componentes não activos (excipientes): ácido cítrico anidro, citrato de sódio,
manitol, silica coloidal anidra, benzoato de sódio, sacarina sódica, corante amarelo de quinoleína
(E104), aroma solúvel de limão e neohesperidina.
Cada embalagem de PARAMOLAN C contém 4 saquetas ou 20 saquetas.
Propriedades de PARAMOLAN C:
O paracetamol nas doses terapêuticas possui propriedades analgésicas e antipiréticas, sendo
destituído de acção anti-inflamatória. A actividade analgésica do paracetamol é maioritariamente
periférica, sendo evidenciada nas dores de intensidade ligeira a moderada.
Não possui efeito nas dores espasmódicas de origem visceral. O paracetamol reduz a temperatura
corporal nos casos de hipertermia, mas não possui efeito significativo nos casos de normotermia.
Existem estudos publicados sobre o papel do ácido ascórbico ou vitamina C, na prevenção e
tratamento das e constipações. Além disso, esta vitamina permite suprir uma eventual deficiência
em ácido ascórbico.
A formulação do produto como pó para solução oral e a apresentação em unidose, asseguram uma
posologia correcta e possibilitam melhores condições de segurança e higiene.

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO DE
PARAMOLAN C
MEDINFAR CONSUMER HEALTH – PRODUTOS FARMACÊUTICOS, LDA.
Rua Henrique Paiva Couceiro, Nº 27
Venda Nova, 2700-451 Amadora
EM QUE SITUAÇÕES DEVO UTILIZAR PARAMOLAN C?
PARAMOLAN C está indicado no tratamento sintomático das afecções acompanhadas de dor ou
febre, em especial nos casos de síndromes gripais e constipações.
O QUE DEVO SABER ANTES DE TOMAR PARAMOLANC?
Quando é que nunca deverei tomar PARAMOLAN C?
Não deve tomar este medicamento:
- se for alérgico ao paracetamol ou a qualquer outro componente do medicamento (ver O QUE É
PARAMOLAN C?);
- se sofrer de doença hepática e/ou insuficiência renal graves;
- se possuir deficiência na enzima glucose-6-fosfato desidrogenase;
- em caso de porfiria e porfiria hepática.
Que precauções devo ter em atenção quando tomar PARAMOLAN C?
Nas doses aconselhadas, o paracetamol é relativamente atóxico. No entanto, são possíveis reacções
cutâneas alérgicas.
PARAMOLAN C deve ser administrado com precaução em doentes com insuficiência cardíaca,
hepática, renal ou anemia (nestes doentes a administração deve fazer-se sob vigilância e apenas por
curtos períodos).
O paracetamol deve ser administrado com precaução em doentes com historial de alcoolismo, uma
vez que nestes doentes o risco de aparecimento ou agravamento de lesão hepática é maior.
Não tome PARAMOLAN C para o alívio da dor durante mais de 7 dias (adultos) ou durante mais
de 5 dias (crianças), excepto se prescrito pelo médico, pois uma dor intensa e prolongada pode
requerer avaliação e tratamento médico.
Também não tome este medicamento em caso de febre elevada (superior a 39ºC), febre de duração
superior a 3 dias ou febre recorrente, excepto se prescrito pelo médico, pois estas situações
requerem avaliação e tratamento médico.
Não exceda as doses recomendadas.

PARAMOLAN C contém cerca de 28 mg de sódio por saqueta. Tal facto, deverá ser tomado em
consideração por pessoas que seguem uma dieta com restrição de sal.
Posso tomar PARAMOLAN C durante a gravidez ou aleitamento?
Como com qualquer medicamento, em caso de gravidez ou aleitamento, o médico deve ser
consultado antes de iniciado o tratamento com paracetamol.
Existem estudos que demonstram a segurança do paracetamol durante a gravidez. O paracetamol é
excretado pelo leite materno, mas em quantidades clinicamente insignificantes.
Posso tomar PARAMOLAN C se estiver a tomar outros medicamentos?
De uma maneira geral, o paracetamol pode ser tomado com outros medicamentos. Contudo, no caso
de tomar algum dos seguintes medicamentos deverá consultar o seu médico antes de tomar
PARAMOLAN C:
- medicamentos contendo paracetamol, salicilatos ou outros anti-inflamatórios não esteróides;
- medicamentos para a epilepsia;
- rifampicina ou cloranfenicol (antibióticos);
- medicamentos contendo zidovudina (AZT) (anti-viral);
- medicamentos contendo varfarina (anticoagulante):
- colestiramina (fármaco que reduz o colesterol no sangue): como os medicamentos que contêm esta
substância reduzem a absorção do paracetamol, deverá esperar 1 hora entre a sua administração e
a do paracetamol.
No caso de ingerir habitualmente mais de 3 bebidas alcoólicas/dia, o risco de aparecimento ou
agravamento de lesão hepática é maior. Assim, deve evitar o uso regular ou excessivo de
paracetamol ou, alternativamente, não deve consumir álcool durante o seu uso.
O paracetamol pode falsear alguns resultados laboratoriais (ácido úrico e glicémia), pelo que o
doente deverá alertar para o facto de estar a tomar (ou ter tomado recentemente) PARAMOLAN
C.
Posso conduzir ou trabalhar com máquinas enquanto estiver a tomar este medicamento ?
Pode, pois a toma deste medicamento não interfere na capacidade de conduzir ou utilizar máquinas.
COMO DEVEREI TOMAR PARAMOLANC?
PARAMOLAN C destina-se a administração oral após dissolução do conteúdo das saquetas em
água.
Apenas, a título informativo e salvo indicação médica em contrário, PARAMOLAN C, pode ser
administrado do seguinte modo:

Adultos e crianças com idade superior a 12 anos
Deitar o conteúdo de uma ou duas saquetas numa chávena de água fria ou quente, 4 vezes por dia
(pode adicionar açúcar, se desejar). A dose da noite poderá ser preparada como bebida quente
açucarada.
Dose máxima:
Adultos - 4 g de paracetamol, ou seja, 8 saquetas por dia
Crianças com idade superior a 12 anos - 3 g de paracetamol, ou seja, 6 saquetas por dia
Atenção: não exceda as doses diárias recomendadas.
Em caso de insuficiência renal, poderá ser necessária uma redução da dose ou um alargamento do
intervalo entre as administrações.
E se me esquecer de tomar uma dose?
Uma vez que a necessidade de tomar este medicamento é consequência de uma situação dolorosa
ou de um estado febril, é pouco provável que se esqueça de o tomar. Contudo, se tal acontecer
tome-o logo que se lembrar, mas não tome uma dose a dobrar para compensar a que se esqueceu.
Se estiver próximo da hora da nova toma, espere até lá, tomando a dose habitual no horário normal
e prosseguindo o tratamento como de costume.
E se administrar uma dose excessiva do medicamento?
Nas primeiras 24 horas, os sintomas de sobredosagem com paracetamol incluem: palidez, náuseas,
vómitos, anorexia e dores abdominais. As lesões hepáticas são prováveis em adultos que ingeriram
doses de paracetamol iguais ou superiores a 10 g.
Tratamento:
Apesar da ausência de sintomas precoces, a intoxicação aguda pelo paracetamol implica a
hospitalização imediata e, consoante o grau de intoxicação e o tempo decorrido, ser-lhe-ão
administradas as adequadas medidas de tratamento e de suporte (administração de acetilcisteína,
esvaziamento gástrico, administração de carvão activado e/ou hemodiálise, diurese forçada, etc.).
QUE EFEITOS INDESEJÁVEIS PODERÃO OCORRER DURANTE O TRATAMENTO
COM PARAMOLAN C MESMO SE TOMADO COMO INDICADO?
Nas doses terapêuticas habituais, o paracetamol é geralmente bem tolerado. No entanto, pode surgir
ocasionalmente erupção cutânea ou outras reacções alérgicas (urticária, prurido e edema). Estas
reacções alérgicas ocorrem com mais frequência nos indivíduos com história anterior de alergia aos
salicilatos. O seu aparecimento impõe a suspensão do tratamento.
Muito raramente, podem surgir alterações sanguíneas relacionadas com a administração prolongada
de doses elevadas.

Outros efeitos indesejáveis descritos incluem:
Náuseas, vómitos, diarreia e dor abdominal;
Dificuldade ou dor ao urinar, diminuição do volume urinário, vestígios de sangue na urina;
Febre, hipoglicémia (diminuição do teor em açúcar no sangue), icterícia, insuficiência hepática.
Também se encontra descrita a ocorrência de síndrome de Lyell e de síndrome de Stevens-Johnson.
A presença de manitol na formulação, poderá dar origem a um ligeiro efeito laxativo.
Caso detecte estes ou outros efeitos indesejáveis não mencionados neste folheto, informe o seu
médico ou farmacêutico.
COMO DEVEREI GUARDAR PARAMOLAN C?
Tal como todos os medicamentos, deve guardar PARAMOLAN C fora do alcance e da vista das
crianças.
Não guarde o medicamento acima de 25º C. Proteja-o da luz e humidade.
Antes de tomar PARAMOLAN C verifique a data de validade impressa na embalagem.
Data da última revisão deste folheto: 01/2012
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FOLHETO INFORMATIVO: INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR
Proton 20 mg cápsulas gastrorresistentes
Omeprazol
Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento pois contém
informação importante para si.
Tome este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com as
indicações do seu médico ou farmacêutico.
- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
- Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
- Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados
neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Ver secção 4
- Se não se sentir melhor ou se piorar após 14 dias, tem de consultar um médico.
O que contém este folheto:
1. O que é Proton e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de tomar Proton
3. Como tomar Proton
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar Proton
6. Conteúdo da embalagem e outras informações
1. O que é Proton e para que é utilizado
Proton 20 mg cápsulas gastrorresistentes contém a substância ativa omeprazol. Pertence a um
grupo de medicamentos chamados ‘inibidores da bomba de protões’. Atuam reduzindo a
quantidade de ácido que é produzida pelo estômago.
Proton 20 mg é utilizado em adultos para o tratamento de curto prazo dos sintomas de refluxo
(por exemplo, azia e regurgitação ácida).
O refluxo é o retorno do ácido do estômago para o esófago (canal de alimentação) que pode
ficar inflamado e doloroso. Isto pode provocar sintomas tais como sensação de queimadura
dolorosa no peito subindo até à garganta (azia) e um sabor amargo na boca (regurgitação
ácida).
Poderá ser necessário tomar as cápsulas durante 2-3 dias consecutivos para alcançar melhoria
dos sintomas.
2. O que precisa de saber antes de tomar Proton
Não tome Proton
- se tem alergia (hipersensibilidade) ao omeprazol ou a qualquer outro componente deste
medicamento (indicados na secção 6)
- se tem alergia a medicamentos contendo outros inibidores da bomba de protões (p. ex.
pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol)
- se está a tomar um medicamento contendo nelfinavir (usado na infeção por VIH).
Se não tem a certeza, fale com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar Proton 20 mg.
Advertências e precauções
Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar Proton 20 mg.

APROVADO EM
10-08-2017
INFARMED

Não tome Proton 20 mg por mais de 14 dias sem consultar um médico. Se não sentir alívio, ou
se sentir um agravamento dos sintomas, consulte o seu médico.
Proton 20 mg pode mascarar os sintomas de outras doenças. Portanto, se algum dos seguintes
eventos lhe acontecer antes de começar a tomar Proton 20 mg ou enquanto o está tomar,
informe o seu médico imediatamente:
- perde muito peso sem razão aparente e tem dificuldades em engolir
- tem dores de estômago ou indigestão
- começa a vomitar alimentos ou sangue
- tem fezes negras (fezes manchadas com sangue)
- tem diarreia grave ou persistente, já que o omeprazol tem sido associado a um pequeno
aumento de diarreia infeciosa
- já sofreu de úlcera gástrica ou foi submetido a cirurgia gastrointestinal
- está em tratamento sintomático contínuo de indigestão ou azia há 4 semanas ou mais
- sofre continuamente de indigestão ou azia há 4 semanas ou mais
- tem icterícia ou doença hepática grave
- tem mais de 55 anos e sintomas novos ou recentemente alterados
- se já teve reações cutâneas após tratamento com um medicamento similar a Proton que
reduza a acidez do estômago
- se está previsto fazer uma análise específica ao sangue (Cromogranina A).
No caso de sofrer uma erupção cutânea, especialmente em áreas da pele expostas ao sol, fale
com o seu médico o mais cedo possível, dado que poderá ter de interromper o seu tratamento
com Proton. Lembre-se de mencionar igualmente quaisquer outros efeitos adversos, tal como
dores nas articulações.
Os doentes não devem tomar omeprazol como medicamento preventivo.
Outros medicamentos e Proton
Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar, ou tiver tomado recentemente, ou
se vier a tomar outros medicamentos.
Isto porque Proton 20 mg pode afetar o modo de ação de alguns medicamentos e alguns
medicamentos podem afetar o Proton 20 mg.
Não tome Proton 20 mg se está a tomar um medicamento contendo nelfinavir (usado para
tratar a infeção por VIH).
Deve dizer especificamente ao seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar clopidogrel
(usado para prevenir coágulos sanguíneos (trombos)).
Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar algum dos medicamentos seguintes:
- cetoconazol, itraconazol ou voriconazol (usados para tratar infeções causadas por fungos)
- digoxina (usada para tratar problemas de coração)
- diazepam (usado para tratar a ansiedade, relaxar os músculos ou na epilepsia)
- fenitoína (usada na epilepsia). Se estiver a tomar fenitoína, o seu médico necessita de o
monitorizar quando começa e quando termina o tratamento com Proton 20 mg
- medicamentos usados para manter o sangue mais fluído, tais como varfarina ou outros
bloqueadores da vitamina K. O seu médico pode necessitar de o monitorizar quando começa e
quando termina o tratamento com Proton 20 mg
- rifampicina (usada para tratar a tuberculose)
- atazanavir (usado para tratar infeções por VIH)
- tacrolimus (em casos de transplante de órgãos)
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- hipericão (Hypericum perforatum) (usada para tratar depressão ligeira)
- cilostazol (usado para tratar a claudicação intermitente)
- saquinavir (usado para tratar infeções por VIH).
Proton com alimentos e bebidas
Pode tomar as cápsulas com alimentos ou de estômago vazio.
Gravidez e amamentação
Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o seu
médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento. O seu médico irá decidir se pode
tomar Proton 20 mg durante este período.
O seu médico irá decidir se pode tomar Proton 20 mg se estiver grávida ou a amamentar.
Condução de veículos e utilização de máquinas
É pouco provável que o Proton 20 mg afete a sua capacidade de conduzir ou de utilizar
ferramentas ou máquinas. Podem ocorrer efeitos secundários tais como tonturas e
perturbações visuais (ver secção 4).
Se se sentir afetado, não deve conduzir ou utilizar máquinas.
Proton 20 mg contém lactose anidra e sacarose
Este medicamento contém lactose anidra e sacarose. Se foi informado pelo seu médico que
tem intolerância a alguns açúcares, contacte-o antes de tomar este medicamento.
3. Como tomar Proton
Tome este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com as
indicações do seu médico ou farmacêutico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver
dúvidas.
A dose habitual é uma cápsula de 20 mg ou duas cápsulas de 10 mg uma vez por dia durante
14 dias. Contacte o seu médico se não estiver livre de sintomas após este período.
Pode ser necessário tomar as cápsulas durante 2-3 dias consecutivos para alcançar melhoria
dos sintomas.
Tomar este medicamento
É recomendável tomar as cápsulas de manhã.
Pode tomar as cápsulas com alimentos ou de estômago vazio.
As cápsulas devem ser engolidas inteiras com meio copo de água. Não mastigue ou esmague
as cápsulas. Isto porque, as cápsulas contêm grânulos (pélete medicamentoso) revestidos que
impedem o medicamento de ser destruído pelo ácido do estômago. É importante não danificar
os grânulos (pélete medicamentoso). Estes microgrânulos contêm a substância ativa
omeprazol e têm revestimento entérico que os protege de serem destruídos durante a
passagem pelo estômago. Os grânulos (pélete medicamentoso) libertam a substância ativa no
intestino, onde é absorvida pelo organismo para produzir um efeito.
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Em caso de haver dificuldade em engolir as cápsulas
Se tiver dificuldade em engolir as cápsulas:
- abra a cápsulas e ingira o conteúdo diretamente com meio copo de água ou misture o
conteúdo num copo com água não gaseificada, qualquer sumo de fruta ácido (p. ex. maçã,
laranja ou ananás) ou puré de maçã
- agite sempre a mistura imediatamente antes de a beber (a mistura não será límpida). Beba
então a mistura de imediato, ou dentro de 30 minutos
- para assegurar que bebeu todo o medicamento, lave o copo muito bem com meio copo de
água e beba o conteúdo
- Não usar leite ou água gaseificada. Os grânulos (pélete medicamentoso) sólidos contêm o
medicamento – não os mastigue nem os esmague.
Se tomar mais Proton do que deveria
Se tomar mais Proton do que o recomendado, contacte o seu médico ou farmacêutico
imediatamente.
Caso se tenha esquecido de tomar Proton
Se se esquecer de tomar uma dose, tome-a logo que se lembrar. No entanto, se estiver quase
na altura de tomar a próxima dose, ignore a dose esquecida. Não tome uma dose a dobrar
para compensar a dose que se esqueceu de tomar.
Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou
farmacêutico.
4. Efeitos secundários possíveis
Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos secundários, embora
estes não se manifestem em todas as pessoas.
Se sentir algum dos seguintes efeitos secundários raros, mas graves, pare de tomar Proton e
contacte um médico imediatamente:
- dificuldade repentina em respirar, inchaço dos seus lábios, língua e garganta ou do corpo,
erupção cutânea, perda de consciência ou dificuldade em engolir (reação alérgica grave)
- vermelhidão da pele com bolhas ou descamação da pele. Também pode ocorrer formação de
bolhas graves e hemorragia nos lábios, olhos, boca, nariz e genitais. Isto poderá ser
“Síndrome de Stevens-Johnson” ou “necrólise epidérmica tóxica”
- pele amarela, urina de cor escura e cansaço que poderão ser sintomas de problemas de
fígado.
Os efeitos secundários podem ocorrer com certa frequência, conforme definida a seguir:
Muito frequentes: Afetam mais do que 1 utilizador em cada 10
Frequentes:
Afetam entre 1 a 10 utilizadores em cada 100
Pouco frequentes: Afetam entre 1 a 10 utilizadores em cada 1.000
Raros:
Afetam entre 1 a 10 utilizadores em cada 10.000
Muito raros:
Afetam menos do que 1 utilizador em cada 10.000
Desconhecidos:
A frequência não pode ser calculada a partir dos dados
disponíveis
Outros efeitos secundários incluem:
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Efeitos secundários frequentes
- dor de cabeça
- efeitos no seu estômago ou intestinos: diarreia, dor de estômago, prisão de ventre,
libertação de gases com mais frequência (flatulência), pólipos benignos no estômago
- mal-estar geral (náuseas e vómitos).
Efeitos secundários pouco frequentes
- inchaço dos pés e tornozelos
- dificuldade em adormecer (insónia)
- tonturas, sensação de formigueiro tipo “picadas de agulhas”, sonolência
- sensação de andar à roda (vertigens)
- alteração nas análises sanguíneas que mostram como o fígado funciona
- erupção cutânea, urticária e comichão na pele
- sensação de mal-estar geral e falta de energia.
Efeitos secundários raros
- alterações no sangue tais como redução do número das células brancas ou plaquetas. Isto
pode causar fraqueza, nódoas negras e/ou infeções com mais facilidade
- reações alérgicas, por vezes muito graves, incluindo inchaço dos lábios, língua e garganta,
febre, dificuldade em respirar
- níveis baixos de sódio no sangue. Isto pode causar fraqueza, mal-estar (vómitos) e cãibras
- sensação de agitação, confusão ou depressão
- alteração do paladar
- problemas da vista tais como visão desfocada
- sensação repentina de dificuldade em respirar ou de falta de ar (broncospasmo)
- boca seca
- inflamação no interior da boca
infeção designada por "afta" que pode afetar o intestino e é causada por um fungo
- problemas hepáticos, incluindo icterícia, o que pode originar pele amarela, urina de cor
escura e cansaço
- perda de cabelo (alopécia)
- erupção da pele quando exposta ao sol
- dores nas articulações (artralgia) e dores musculares (mialgia)
- problemas renais graves (nefrite intersticial)
- aumento da sudação.
Efeitos secundários muito raros
- alterações na contagem de células do sangue incluindo agranulocitose (falta de células
brancas)
- agressividade
- ver, sentir e ouvir coisas que não existem (alucinações)
- problemas graves do fígado que levam a insuficiência hepática e inflamação no cérebro
- início repentino de erupção cutânea grave, formação de bolhas ou descamação da pele. Isto
pode estar associado a febres elevadas e dores nas articulações (Eritema multiforme, síndrome
de Stevens-Johnson, necrólise epidérmica tóxica)
- fraqueza muscular
- desenvolvimento das mamas no homem
- hipomagnesemia.
Proton 20 mg pode em casos muito raros afetar as células sanguíneas brancas originando uma
deficiência imunitária. Se tiver uma infeção com sintomas como febre com uma condição geral
diminuída grave ou febre com sintomas de uma infeção local como dor no pescoço, garganta
ou boca ou dificuldades em urinar, deve contactar o quanto antes o seu médico, para que seja
possível detetar a falta de células sanguíneas brancas (agranulocitose) através de análises
sanguíneas. É importante para si que dê informação sobre a sua medicação nesta altura.
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Frequência desconhecida
- erupções cutâneas, possivelmente acompanhadas de dores nas articulações.
Não fique alarmado com esta lista de possíveis efeitos secundários. Poderá não sentir nenhum
deles.
Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados
neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico.
Comunicação de efeitos secundários
Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados
neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Também poderá comunicar efeitos
secundários diretamente ao INFARMED, I.P. através dos contactos abaixo. Ao comunicar
efeitos secundários, estará a ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste
medicamento.
INFARMED, I.P.
Direção de Gestão do Risco de Medicamentos
Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53
1749-004 Lisboa
Tel: +351 21 798 73 73
Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita)
Fax: + 351 21 798 73 97
Sítio da internet:
http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage
E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt
5. Como conservar Proton
Conservar a temperatura inferior a 25ºC.
Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.
Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na embalagem exterior, após
”VAL.”. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.
Não utilize este medicamento se verificar sinais visíveis de deterioração.
Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu
farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas ajudarão a
proteger o ambiente.
6. Conteúdo da embalagem e outras informações
Qual a composição de Proton 20 mg
- A substância ativa é o omeprazol. Cada cápsula gastrorresistente contém 20 mg omeprazol.
- Os outros componentes são:
Conteúdo da cápsula: lactose anidra, hipromelose, hidroxipropilcelulose, laurilsulfato de sódio,
fosfato dissódico dodeca-hidratado, ftalato de etilo, ftalato de hipromelose e esferas de açúcar
(sacarose e amido).
Invólucro da cápsula: gelatina, dióxido de titânio (E171) e água purificada.
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Qual o aspeto de Proton 20 mg e conteúdo da embalagem
Proton 20 mg apresenta-se sob a forma de cápsulas gastrorresistentes brancas opacas,
contendo grânulos gastrorresistentes de cor branca a ligeiramente bege arredondados e lisos.
As cápsulas são acondicionadas em blisters de OPA-Alu-PVC/Alu.
Estão disponíveis embalagens com 14, 28 e 56 cápsulas gastrorresistentes.
É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.
Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante
Titular da Autorização de Introdução no Mercado
MEDINFAR CONSUMER HEALTH – PRODUTOS FARMACÊUTICOS, LDA.
Rua Henrique Paiva Couceiro, Nº 27
Venda Nova, 2700-451 Amadora
Portugal
Fabricante
Farmalabor - Produtos Farmacêuticos, S.A.
Zona Industrial de Condeixa-a-Nova
3150-194 Condeixa-a-Nova
Portugal
Este folheto foi revisto pela última vez em:
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FOLHETO INFORMATIVO

REUMON LOÇÃO 100 mg/ml emulsão cutânea
Etofenamato

Composição:
Substância activa: Etofenamato, 100 mg por 1 ml de emulsão cutânea.
Excipientes: Monostearato de glicerilo, álcool cetílico, estearato de macrogol, diisopropiladipato, álcool benzílico, citrato de sódio di-hidratado, ácido cítrico anidro,
silicato de alumínio e magnésio e água purificada.
REUMON LOÇÃO (etofenamato) é um anti-inflamatório que, devido à sua elevada
lipossolubilidade, penetra com relativa facilidade através da pele. Daí as suas vantagens
no tratamento tópico das situações inflamatórias de origem traumática ou reumatismal.

Forma farmacêutica:
Emulsão cutânea.

Categoria farmacoterapêutica:
Anti-inflamatório não esteróide para uso tópico.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante:
Laboratórios Bial – Portela & Cª, S.A.
À Av. da Siderurgia Nacional
4745-457 S. Mamede do Coronado
Portugal

Indicações:
REUMON LOÇÃO está indicado em situações dolorosas do aparelho locomotor, desde
que a sintomatologia seja localizada, tais como:
Artropatias (periartrite, artrite, poliartrite, espondilose, osteoartrose);
Mialgias;
Bursites;
Tenossinovites;
Fibrosites;
Nevralgias (síndroma cervical, lombalgias, ciatalgias);
Contusões, entorses, distensões (associadas, por exemplo, a traumatismos desportivos).
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Contra-indicações:
REUMON LOÇÃO não deverá ser aplicado nos casos de alergia (hipersensibilidade) ao
etofenamato, a qualquer um dos outros componentes de REUMON LOÇÃO, ao ácido
flufenâmico ou em doentes que tiveram reacções de hipersensibilidade, tais como
sintomas de asma, rinite alérgica ou urticária, ao ácido acetilsalisílico ou a outros antiinflamatórios não esteróides.
Não deverá ser utilizado na pele com lesões eczematosas ou com feridas abertas.
Não deve ser aplicado sobre as mucosas ou nos olhos.
Não deverá ser utilizado em mulheres grávidas nem em crianças.
O etofenamato não deverá ser utilizado em insuficientes renais.

Interacções:
Embora não estando descritas interacções medicamentosas ou outras quando REUMON é
utilizado por via tópica na posologia recomendada, os anti-inflamatórios não esteróides
podem diminuir a eficácia dos diuréticos ou de outros medicamentos anti-hipertensores.
Em doentes com função renal diminuída (ex.: doentes desidratados ou idosos com
comprometimento da função renal), a co-administração de um anti-hipertensor IECA ou
AAII e agentes anti-inflamatórios pode levar à progressão da deterioração da função
renal. Esta associação deve ser administrada com precaução

Efeitos secundários:
Os efeitos secundários são os efeitos indesejáveis que podem ocorrer quando se está a
tomar ou a administrar um medicamento.
Raramente pode observar-se rubor cutâneo e muito raramente podem desenvolver-se
reacções alérgicas cutâneas (prurido, eritema, erupção, edema).
Reacções bolhosas incluindo síndroma de Stevens-Johnson e necrólise epidérmica tóxica
(muito raro).

Precauções especiais de utilização:
Têm sido muito raramente notificadas reacções adversas cutâneas graves, algumas das
quais fatais, incluindo dermatite esfoliativa, síndroma de Stevens-Johnson e necrólise
epidérmica tóxica, associadas à administração de AINE. Aparentemente o risco de
ocorrência destas reacções é maior no início do tratamento, sendo que na maioria dos
casos estas reacções se manifestam durante o primeiro mês de tratamento, pelo que
REUMON LOÇÃO deve ser interrompido aos primeiros sinais de rash, lesões mucosas,
ou outras manifestações de hipersensibilidade.
Não expor ao sol a área tratada durante o tratamento e nas duas semanas seguintes.
Aplicar apenas sobre pele saudável, sem quaisquer lesões.
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Não usar este medicamento pela primeira vez sem verificar cuidadosamente a existência
de contra-indicações.
REUMON LOÇÃO contém álcool cetílico que pode causar reacções cutâneas locais (por
exemplo dermatite de contacto).

Advertências:
Gravidez e aleitamento: O etofenamato não deve ser utilizado durante a gravidez. As
mulheres que amamentam apenas devem utilizar o etofenamato durante curtos períodos
de tempo e em áreas pequenas.
Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas: O etofenamato não afecta a
capacidade de condução de veículos ou de utilização de máquinas
Crianças: O etofenamato não deve ser utilizado em crianças.
Insuficientes Renais: O etofenamato não deve ser utilizado em insuficientes renais.

Posologia, modo de usar e duração do tratamento:
A não ser que o seu médico lhe dê outras indicações, REUMON LOÇÃO deve ser
utilizado da seguinte forma:
A quantidade a aplicar varia de acordo com a extensão afectada; na generalidade dos
casos, bastará aplicar de cada vez cerca de 5 ml ou uma quantidade de cerca de 3 cm de
diâmetro de emulsão (correspondente aproximadamente a 1,7-3,3 g de emulsão), de
acordo com a superfície da zona dolorosa.
A aplicação deve ser feita 3 a 4 vezes por dia e acompanhada de massagem sobre a zona
afectada.
No caso de doenças reumáticas, o tratamento durante 3 a 4 semanas é normalmente
suficiente na maioria dos casos. A duração do tratamento nos traumatismos agudos (por
exemplo, associados à prática de desporto) pode prolongar-se até às 2 semanas.

Sobredosagem:
É muito raro acontecer casos de sobredosagem se se respeitarem as doses e as
recomendações deste Folheto Informativo.
Se todo o conteúdo de uma bisnaga ou de um frasco for aplicado na superfície corporal
num curto período de tempo, dores de cabeça, tonturas e/ou dores abdominais podem
ocorrer. As medidas recomendadas incluem lavagem com água de todo a substância não
absorvida.
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Doses tóxicas por via oral não são normalmente atingidas. Em caso contrário, deverá ser
efectuada lavagem gástrica ou indução do vómito e administração de carvão activado.
Em qualquer das situações, deve recorrer rapidamente à Unidade de Saúde mais próxima.

Avisos:
Verifique na embalagem o prazo de validade deste medicamento.
Comunique ao médico ou ao farmacêutico os efeitos indesejáveis detectados, que não
constem deste folheto.
Mantenha os medicamentos fora do alcance e da vista das crianças.
Conserve o frasco bem fechado a temperatura inferior a 25ºC.

Apresentações:
REUMON LOÇÃO é apresentado em frasco com 50 ml ou 200 ml de emulsão cutânea.
É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.

Este folheto foi aprovado pela última vez em:
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FOLHETO INFORMATIVO INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR
STODAL, xarope
Este folheto contém informações importantes para si. Leia-o atentamente.
Este medicamento pode ser adquirido sem receita médica. No entanto, é necessário tomar
STODAL, xarope com precaução para obter os devidos resultados.
Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler.
Caso precise de esclarecimentos e conselhos, consulte o seu farmacêutico.
Em caso de agravamento ou persistência dos sintomas, consulte o seu médico.
Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários
não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.
Neste folheto:
1. O que é STODAL, xarope e para que é utilizado
2. Antes de tomar STODAL, xarope
3. Como tomar STODAL, xarope
4. Efeitos indesejáveis possíveis
5. Como conservar STODAL, xarope
6. Outras informações

1. O QUE É STODAL, XAROPE E PARA QUE É UTILIZADO
Medicamento homeopático tradicionalmente utilizado no tratamento sintomático da
tosse.

2. ANTES DE TOMAR STODAL, XAROPE
Não tome STODAL, xarope
Se tem alergia às substâncias activas ou qualquer outro componente de STODAL, xarope.
Tome especial cuidado com STODAL, xarope
Este medicamento contém 1,18 % V/V de etanol (álcool).
Uma dose de 5 ml contém 0,046 g de etanol e 3,74 g de sacarose
Uma dose de 15 ml contém 0,139 g de etanol e 11,21 g de sacarose
Esta informação deve ser tida em consideração em doentes com diabetes mellitus
Prejudicial para os indivíduos que sofrem de alcoolismo.
Para ter em consideração quando utilizado em mulheres grávidas ou a amamentar,
crianças e em grupos de alto risco tais como doentes com problemas de fígado ou
epilepsia.
Tomar com outros medicamentos
Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente
outros medicamentos, incluindo mediamentos obtidos sem receita médica.
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Gravidez e aleitamento
Consulte o seu médico antes de tomar qualquer medicamento.
Informações importantes sobre alguns componentes de STODAL, xarope
Excipientes de efeito notório: Sacarose, etanol.

3. COMO TOMAR STODAL, XAROPE
Via oral.
Adultos: 1 dose de 15 ml com a ajuda do copo doseador 3 a 5 vezes por dia.
Crianças: 1 dose de 5 ml com a ajuda do copo doseador 3 a 5 vezes por dia.
Se tomar mais STODAL, xarope do que deveria
Consulte o seu médico ou farmacêutico para obter conselhos.
Caso se tenha esquecido de tomar STODAL, xarope
Não tome uma dose a dobrar para compensar a dose que se esqueceu de tomar.
Se parar de tomar STODAL, xarope
Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico
ou farmacêutico.

4. EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSIVEIS
Como todos os medicamentos, STODAL, xarope pode causar efeitos secundários, no
entanto estes não se manifestam em todas as pessoas.
Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários
não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

5. COMO CONSERVAR STODAL, XAROPE
Manter fora do alcance e da vista das crianças.
Não utilize STODAL, xarope após o prazo de validade impresso na caixa.
Não utilize 1 ano após a primeira abertura do frasco.
O medicamento não necessita de quaisquer precauções especiais de conservação.

6. OUTRAS INFORMAÇÕES STODAL, XAROPE
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Qual a composição de STODAL, xarope
Para 100 g de xarope:
ANEMONE PULSATILLA 6 CH 0,95 g
RUMEX CRISPUS
6 CH 0,95 g
BRYONIA DIOICA
3 CH 0,95 g
IPECACUANHA
3 CH 0,95 g
SPONGIA TOSTA
3 CH 0,95 g
STICTA PULMONARIA
3 CH 0,95 g
ANTIMONIUM TARTARICUM 6 CH
0,95 g
COCCUS CACTI
3 CH 0,95 g
DROSERA
3 CH 0,95 g
Os outros componentes são: xarope de tolu, xarope de polygala, xarope de sacarose,
caramelo, ácido benzóico, etanol 96% v/v.
Qual o aspecto de STODAL, xarope e conteúdo da embalagem
Xarope, frasco de 200 ml e um copo doseador.
Titular da Autorização de Introdução no Mercado
BOIRON
20, rue de la Libération
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon
França
Fabricante
BOIRON
2, avenue de l’Ouest Lyonnais
69510 Messimy
França
Este folheto foi aprovado pela última vez em
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FOLHETO INFORMATIVO: Informação para o Utilizador
Strepfen Laranja sem açúcar 8,75 mg pastilhas
Flurbiprofeno
Este folheto contém informações importantes para si. Leia-o atentamente.
Este medicamento pode ser adquirido sem receita médica. No entanto, é necessário
tomar Strepfen Laranja sem açúcar com precaução para obter os devidos resultados.
- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler.
- Caso precise de esclarecimento ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
- Em caso de agravamento ou persistência dos sintomas após 3 dias, consulte o seu
médico.
- Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detetar quaisquer efeitos
secundários não mencionados neste folheto, pare de tomar o medicamento e informe
o seu médico ou farmacêutico.
Neste folheto:
1. O que é Strepfen Laranja sem açúcar e para que é utilizado
2. Antes de tomar Strepfen Laranja sem açúcar
3. Como tomar Strepfen Laranja sem açúcar
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar Strepfen Laranja sem açúcar
6. Outras informações
1. O QUE É STREPFEN LARANJA SEM AÇÚCAR E PARA QUE É UTILIZADO
Strepfen Laranja sem açúcar contém flurbiprofeno. O flurbiprofeno pertence ao
grupo dos fármacos denominados Anti-Inflamatórios Não-Esteroides (AINEs). Estes
medicamentos alteram a forma como o organismo responde à dor, inchaço (edema)
e temperatura elevada. Strepfen Laranja sem açúcar é utilizado para o alívio dos
sintomas da garganta irritada, como dor e inchaço.
2. ANTES DE TOMAR STREPFEN LARANJA SEM AÇÚCAR
Não tome Strepfen Laranja sem açúcar
- se tem alergia (hipersensibilidade) ao flurbiprofeno ou a qualquer componente de
Strepfen Laranja sem açúcar (ver secção 6)
- se tem alergia (hipersensibilidade) ao ácido acetilsalicílico ou a qualquer outro
fármaco AINE
- se já teve asma, ruídos respiratórios inesperados ou dificuldade em respirar,
corrimento nasal, inchaço facial ou erupção da pele com prurido (urticária) após
tomar ácido acetilsalicílico ou qualquer outro medicamento AINE
- se tem ou teve uma úlcera ou hemorragia (dois ou mais episódios de úlcera
gástrica) no estômago ou intestinos
- se teve uma hemorragia ou perfuração gastrointestinal, colite grave ou distúrbios
sanguíneos após utilizar outro medicamento AINE
- se está a tomar outros medicamentos AINEs (tais como o celecoxib, ibuprofeno,
diclofenac de sódio, etc.)
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- se está no último trimestre da gravidez
- se tem ou teve insuficiência cardíaca, renal ou hepática graves
- se tem idade inferior a 12 anos
Tome especial cuidado com Strepfen Laranja sem açúcar e fale com o seu médico
antes de tomar estas pastilhas
- se já teve asma
- se tem uma infeção bacteriana (tosse produtiva com muco amarelo-esverdeado,
dor nos seios perinasais, dor de garganta)
- se tem problemas renais ou hepáticos
- se tem problemas cardíacos, se teve um AVC ou considera que pode estar em risco
destes problemas (por exemplo, se tem pressão arterial elevada, diabetes ou
colesterol elevado ou se é fumador)
- se tem pressão arterial elevada
- se tem doença autoimune crónica (incluindo lúpus eritematoso sistémico)
- se tem dores de cabeça habitualmente
- se tem doenças de pele graves (incluindo síndrome de Stevens-Johnson)
- se é idoso, pois tem maior probabilidade de apresentar os efeitos secundários
mencionados neste folheto.
Precauções especiais
Os medicamentos como Strepfen Laranja sem açúcar podem estar associados a um
pequeno aumento do risco de ataque cardíaco (enfarte do miocárdio) ou AVC. Há
maior probabilidade de risco com doses elevadas e tratamento prolongado. Não
exceder a dose recomendada ou a duração do tratamento (3 dias).
Se tem problemas cardíacos, antecedentes de AVC ou pensa que pode estar em risco
de desenvolver um destes problemas (por exemplo se tem pressão arterial elevada,
diabetes ou colesterol elevado ou se é fumador), deve falar do seu tratamento com o
seu médico ou farmacêutico.
Ao tomar Strepfen Laranja sem açúcar com outros medicamentos
Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado
recentemente outros medicamentos, incluindo os medicamentos obtidos sem receita
médica. Em especial, informe-os se está a tomar:
- doses baixas de ácido acetilsalicílico (até 75 mg por dia)
- medicamentos para a pressão arterial elevada ou insuficiência cardíaca
- comprimidos que alteram o equilíbrio hídrico (diuréticos, incluindo fármacos
poupadores de potássio)
- medicamentos para fluidificar o sangue (anticoagulantes)
- medicamentos para a gota
- outros medicamentos AINEs ou esteroides (tais como celecoxib, ibuprofeno,
diclofenac sódico ou prednisolona)
- mifepristona (um medicamento usado para interrupção da gravidez)
- antibióticos da classe quinolonas (como a ciprofloxacina)
- ciclosporina ou tacrolímus (medicamentos utilizados para suprimir o sistema
imunitário)
- fenitoína (medicamento para tratar a epilepsia)
- metotrexato (medicamento para tratar o cancro)
- lítio ou inibidores da recaptação da serotonina (medicamentos para a depressão)
- antidiabéticos orais (para tratar a diabetes)
- zidovudina (para tratar a infeção por VIH).
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Ao tomar Strepfen Laranja sem açúcar com álcool
O álcool deve ser evitado durante o tratamento com Strepfen Laranja sem açúcar.
Gravidez e aleitamento
Strepfen Laranja sem açúcar pertence a um grupo de medicamentos que podem
afetar a fertilidade na mulher. Este efeito é reversível quando se deixa de tomar o
medicamento. É pouco provável que as pastilhas afetem as probabilidades de
engravidar quando tomadas ocasionalmente, contudo, informe o seu médico antes
de tomar este medicamento se tiver dificuldades em engravidar.
Não tome este medicamento se está no último trimestre de gravidez. Se está nos
primeiros 6 meses de gravidez ou se está a amamentar, fale com o seu médico antes
de tomar estas pastilhas.
Aconselhe-se com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer
medicamento.
Condução de veículos e utilização de máquinas
Strepfen Laranja sem açúcar não deve afetar a capacidade para conduzir e utilizar
máquinas.
Informações importantes sobre alguns componentes de Strepfen Laranja sem açúcar
Se foi informado pelo seu médico que tem intolerância a alguns açúcares, contacte-o
antes de tomar estas pastilhas, pois contêm maltitol e isomalte. O maltitol e isomalte
têm um valor calórico de 2,3 Kcal/g e podem ter um efeito laxante moderado após
várias tomas diárias.
3. COMO TOMAR STREPFEN LARANJA SEM AÇÚCAR
Para adultos e crianças com 12 ou mais anos de idade. Não administrar estas
pastilhas a crianças com menos de 12 anos de idade.
- Tome 1 pastilha e dissolva lentamente na boca.
- Mova sempre a pastilha na boca enquanto esta dissolve.
- A pastilha deve começar a atuar dentro de 30 minutos.
- A partir daí tome uma pastilha a cada 3-6 horas, se necessário.
- Não tome mais de 5 pastilhas em 24 horas.
Estas pastilhas são apenas para tratamentos de curta duração.
Deve tomar o menor número de pastilhas durante o menor período de tempo
necessário para aliviar os sintomas.
Não tome Strepfen Laranja sem açúcar durante mais de 3 dias, exceto se o seu
médico o recomendar. Se os sintomas não melhorarem ou se se agravarem, ou se
surgirem novos sintomas, tais como uma infeção bacteriana, deverá consultar o seu
médico ou farmacêutico.
Se tomar mais Strepfen Laranja sem açúcar do que deveria
Fale com o seu médico ou farmacêutico ou dirija-se imediatamente ao hospital mais
próximo. Os sintomas de sobredosagem podem incluir náuseas, vómitos, dor de
estômago ou mais raramente diarreia, zumbidos, dor de cabeça e hemorragia
gastrointestinal.
Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento fale com o seu
médico ou farmacêutico.
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4. EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS
Como todos os medicamentos, Strepfen Laranja sem açúcar pode causar efeitos
secundários, no entanto estes não se manifestam em todas as pessoas.
PARE DE TOMAR este medicamento e contacte imediatamente um médico se
desenvolver:
- Sinais de hemorragia gastrointestinal como sangue nas fezes, fezes escuras,
vómitos com sangue ou com partículas escuras semelhantes a borras de café.
- Reações alérgicas muito raras tais como asma, ruídos respiratórios inesperados,
dificuldades em respirar, inchaço da face, lábios ou língua, reações na pele (incluindo
urticária e erupções na pele), desmaios.
PARE DE TOMAR este medicamento e informe o seu médico ou farmacêutico se
desenvolver:
- Sintomas abdominais como indigestão, azia, dores de estômago ou outros sintomas
abdominais não usuais.
Fale com o seu médico ou farmacêutico se apresentar algum dos seguintes efeitos ou
qualquer outro efeito não descrito:
Muito frequentes (afetam mais de 1 em cada 10 utilizadores)
- desconforto oral como sensação de calor ou ardor na boca
Frequentes (afetam 1 a 10 em cada 100 utilizadores):
- dor de estômago, mal-estar, diarreia
- boca seca ou com formigueiro, úlceras na boca
Pouco frequentes (afetam 1 a 10 em cada 1000 utilizadores)
- indigestão, gases (flatulência), má disposição (vómitos), erupções na pele
- dor de cabeça, tonturas
Raros (afetam 1 a 10 em cada 10000 utilizadores)
- sonolência, dificuldades em dormir
- prolongamento do tempo de hemorragia
- alterações no sangue (podem originar nódoas negras, febre, úlceras na boca, pele
pálida e fraqueza)
- problemas nos rins que causam alterações na urina, dores de costas e inchaço
- febre
- falta de ar e ruídos respiratórios inesperados
- perfuração gastrointestinal, úlceras gástricas
Muito raros (afetam menos de 1 em cada 10000 utilizadores)
- problemas hepáticos incluindo icterícia (pele e parte branca dos olhos amareladas)
- problemas de pele graves como Síndrome de Stevens-Johnson (erupção e bolhas
cutânea, úlceras na boca e nos olhos), e Síndrome de Lyell (pele vermelha, frágil e
descamativa)
Outros efeitos adversos (reportados com medicamentos AINEs semelhantes ao
ibuprofeno)
- prisão de ventre (raro), inflamação do estômago (muito raro)
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- pequeno e raro aumento do risco de ataque cardíaco (enfarte do miocárdio), AVC,
pressão arterial elevada, inflamação do cérebro.
Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detetar quaisquer efeitos
secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.
5. COMO CONSERVAR STREPFEN LARANJA SEM AÇÚCAR
Manter fora do alcance e da vista das crianças.
Não utilize Strepfen Laranja sem açúcar após o prazo de validade impresso na
embalagem exterior, a seguir a “VAL”.
O medicamento não necessita de quaisquer precauções especiais de conservação.
Os medicamentos não devem ser eliminados na canalização ou no lixo doméstico.
Pergunte ao seu farmacêutico como eliminar os medicamentos de que já não
necessita. Estas medidas irão ajudar a proteger o ambiente.
6. OUTRAS INFORMAÇÕES
Qual a composição de Strepfen Laranja sem açúcar
- A substância ativa (a substância que faz o medicamento atuar) é o flurbiprofeno na
dose de 8,75 mg.
- Os outros componentes são: macrogol 300, hidróxido de potássio (E515), aroma
de laranja, levomentol, acessulfamo de potássio (E950), maltitol líquido (E965) e
isomalte (E953).
Qual o aspeto de Strepfen Laranja sem açúcar e conteúdo da embalagem
As pastilhas têm forma redonda, uma gravação do logotipo da marca e são de cor
branca a amarelada.
Cada embalagem contém 8, 16 ou 24 pastilhas.
É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.
Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante
Titular da Autorização de Introdução no Mercado
Reckitt Benckiser Healthcare, Lda.
Rua D. Cristóvão da Gama, n.º 1 – 1º C/D
1400-113 Lisboa
Tel.: 21 303 30 00
Fax: 21 303 30 03
Fabricante
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd
Thane Road, Nottingham, NG90 2DB
Reino Unido
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Este medicamento está autorizado nos Estados Membro do Espaço Económico
Europeu (EEE) sob as seguintes denominações:
Reino Unido
Áustria
Alemanha
Portugal
Bélgica
Chipre
Dinamarca
Estónia
Grécia
Espanha
Finlândia
Islândia
Lituânia
Luxemburgo
Holanda
Suécia
Eslovénia

Strepflam 8.75mg lozenges
Strepsils Orange Zuckerfrei 8,75 mg Lutschtabletten
Dobendan Direkt Zuckerfrei Flurbiprofen 8,75 mg
Lutschtabletten
Strepfen Laranja sem açúcar 8,75 mg pastilhas
Strepfen Suikervrij 8,75mg zuigtabletten
Strepfen Orange Sugar Free 8,75 mg Lozenge
Strefen Orange 8,75 mg Sukkerfri, sugetabletter
Strepsils Intensive Orange 8,75 mg losengid (suhkruvaba)
Strepfen Orange 8,75mg Lozenge
Strefen 8,75 mg pastillas para chupar sabor naranja
Strefen Orange 8,75 mg, imeskelytabletti
Strefen Orange 8,75 mg Sukkerfri, munnsogstöflur
Strepsils Intensive Orange 8,75 mg kietosios pastilės (be
cukraus)
Strepfen Sans Sucre 8,75 mg, patilles
Strepfen Sinaasappel 8,75 mg zuigtabletten
Strefen Apelsin 8,75 mg, sugtabletter
Strefen brez sladkorja z okusom pomaranče 8,75 mg pastile

Este folheto foi aprovado pela última vez em
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FOLHETO INFORMATIVO: Informação para o Utilizador
STREPFEN 8,75 mg Pastilhas
Flurbiprofeno
Este folheto contém informações importantes para si. Leia-o atentamente.
- Este medicamento pode ser adquirido sem receita médica. No entanto, é necessário
tomar o Strepfen pastilhas com precaução para obter os devidos resultados.
- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler.
- Caso precise de esclarecimento ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
- Em caso de agravamento ou persistência dos sintomas após 3 dias, consulte o seu
médico.
- Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos
secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.
Neste folheto:
1. O que é Strepfen pastilhas e para que é tomado
2. Antes de tomar Strepfen pastilhas
3. Como tomar Strepfen pastilhas
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar Strepfen pastilhas
6. Outras informações
1. O QUE É STREPFEN PASTILHAS E PARA QUE É UTILIZADO
Strepfen pastilhas contém flurbiprofeno. O flurbiprofeno pertence ao grupo dos
fármacos Anti-Inflamatórios Não-Esteróides (AINEs). Estes medicamentos alteram a
forma como o organismo responde à dor, inchaço (edema) e temperatura elevada.
Strepfen pastilhas é utilizado para o alívio dos sintomas da garganta irritada, como
dor e inchaço.
2. ANTES DE TOMAR STREPFEN PASTILHAS
Não tome Strepfen pastilhas
- se tem alergia (hipersensibilidade) ao flurbiprofeno ou a qualquer componente de
Strepfen (ver secção 6)
- se tem alergia (hipersensibilidade) ao ácido acetilsalicílico ou a qualquer outro
fármaco AINE
- se está a tomar doses elevadas de ácido acetilsalicílico (iguais ou superiores a 75
mg por dia). Antes de tomar Strepfen pastilhas, fale com o seu médico se está a
tomar doses baixas de ácido acetilsalicílico (até 75 mg por dia).
- se tem ou teve insuficiência cardíaca, renal ou hepática
- se já teve algum ruído respiratório, irritação no nariz ou erupção da pele com
prurido (urticária) após utilizar ácido acetilsalicílico ou qualquer outro medicamento
AINE
- se tem ou teve uma úlcera ou hemorragia no estômago ou intestinos, ou colite
grave
- se já teve distúrbios sanguíneos, incluindo quando o sangue não coagulou de forma
adequada
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- se está a tomar outro medicamento AINE (tais como o celecoxib, ibuprofeno,
diclofenac de sódio, etc.)
- se está no último trimestre da gravidez
- se tem idade inferior a 12 anos
Tome especial cuidado com Strepfen pastilhas e fale com o seu médico antes de
tomar Strepfen pastilhas
- se já teve asma
- se tem uma infecção bacteriana (tosse produtiva com muco amarelo-esverdeado,
dor nos seios perinasais, dor de garganta)
- se tem problemas renais ou hepáticos
- se tem problemas cardíacos, se teve um AVC ou considera que pode estar em risco
destes problemas (por exemplo, se tem pressão arterial elevada, diabetes ou
colesterol elevado, ou se é fumador)
- se tem pressão arterial elevada
- se tem doença auto-imune crónica (incluindo lúpus eritematoso sistémico)
- se tem dores de cabeça habitualmente
- se tem doenças de pele graves, (incluindo síndrome de Stevens-Johnson)
- se é idoso, pois tem maior probabilidade de apresentar os efeitos secundários
mencionados neste folheto.
Precauções especiais
Os medicamentos como Strepfen pastilhas podem estar associados a um pequeno
aumento do risco de ataque cardíaco (enfarte do miocárdio) ou AVC. Há maior
probabilidade de risco com doses elevadas e tratamento prolongado. Não exceder a
dose recomendada ou a duração do tratamento (3 dias).
Se tem problemas cardíacos, antecedentes de AVC ou pensa que pode estar em risco
de desenvolver um destes problemas (por exemplo se tem pressão arterial elevada,
diabetes ou colesterol elevado ou se é fumador), deve falar do seu tratamento com o
seu médico ou farmacêutico.
Ao tomar Strepfen pastilhas com outros medicamentos
Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado
recentemente outros medicamentos, incluindo os medicamentos obtidos sem receita
médica. Em especial, informe-os se está a tomar:
- doses baixas de ácido acetilsalícilico (até 75 mg por dia)
- medicamentos para a pressão arterial elevada ou insuficiência cardíaca
- comprimidos que alteram o equilíbrio hídrico (diuréticos, incluindo fármacos
poupadores de potássio)
- medicamentos para fluidificar o sangue (anti-coagulantes)
- medicamentos para a gota
- outros medicamentos AINEs ou esteróides (tais como celecoxib, ibuprofeno,
diclofenac sódico ou prednisolona)
- mifepristona (um medicamento usado para interrupção da gravidez)
- antibióticos da classe quinolonas (como a ciprofloxaxina)
- ciclosporina ou tacrolímus (medicamentos utilizados para suprimir o sistema
imunitário)
- fenitoína (medicamento para tratar a epilepsia)
- metotrexato (medicamento para tratar o cancro)
- lítio ou inibidores da recaptação da serotonina (medicamentos para a depressão)
- antidiabéticos orais (para tratar a diabetes)
- zidovudina (para tratar a infecção por VIH).
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Ao tomar Strepfen com álcool
O álcool deve ser evitado durante o tratamento com Strepfen pastilhas.
Gravidez e aleitamento
Strepfen pastilhas pertence a um grupo de medicamentos que podem afectar a
fertilidade na mulher. Este efeito é reversível quando se deixa de tomar o
medicamento. É pouco provável que as pastilhas afectem as probabilidades de
engravidar quando tomadas ocasionalmente, contudo, informe o seu médico antes
de tomar este medicamento se tiver dificuldades em engravidar.
Não tome este medicamento se está no último trimestre de gravidez. Se está nos
primeiros 6 meses de gravidez ou se está a amamentar, fale com o seu médico antes
de tomar estas pastilhas.
Aconselhe-se com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento.
Condução de veículos e utilização de máquinas:
O Strepfen pastilhas não deve afectar a capacidade para conduzir e utilizar
máquinas.
Informações importantes sobre alguns componentes de Strepfen pastilhas:
Se foi informado pelo seu médico que tem intolerância a alguns açúcares, contacte-o
antes de tomar estas pastilhas, pois contêm glucose e sacarose.
3. COMO TOMAR STREPFEN PASTILHAS
Para adultos e crianças com 12 ou mais anos de idade. Não administrar estas
pastilhas a crianças com menos de 12 anos de idade.
- Tome 1 pastilha e dissolva lentamente na boca.
- Mova sempre a pastilha na boca enquanto esta dissolve.
- A pastilha deve começar a actuar dentro de 30 minutos.
- A partir daí tome uma pastilha a cada 3-6 horas, se necessário.
- Não tome mais de 5 pastilhas em 24 horas.
Estas pastilhas são apenas para tratamentos de curta duração.
Deve tomar o menor número de pastilhas durante o menor período de tempo
necessário para aliviar os sintomas. Não tomar Strepfen pastilhas durante mais de 3
dias, excepto se o seu médico o recomendar. Se os sintomas não melhorarem ou se
se agravarem, ou se surgirem novos sintomas, tais como uma infecção bacteriana,
deverá consultar o seu médico ou farmacêutico.
Se tomar mais do que deveria
Fale com o seu médico ou farmacêutico ou dirija-se imediatamente ao hospital mais
próximo. Os sintomas de sobredosagem podem incluir náuseas, vómitos, dor de
estômago ou mais raramente diarreia, zumbidos, dor de cabeça e hemorragia
gastrointestinal.
Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento fale com o seu
médico ou farmacêutico.
4. EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS
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Como todos os medicamentos, Strepfen pastilhas pode causar efeitos secundários,
no entanto estes não se manifestam em todas as pessoas.
PARE DE TOMAR este medicamento e contacte imediatamente um médico se
desenvolver:
- Sinais de hemorragia gastrointestinal como sangue nas fezes, fezes escuras,
vómitos com sangue ou com partículas escuras semelhantes a borras de café.
- Reacções alérgicas muito raras tais como asma, ruídos respiratórios inesperados,
dificuldades em respirar, inchaço da face, lábios ou língua, reacções na pele
(incluindo urticária e erupções na pele), desmaios.
PARE DE TOMAR este medicamento e informe o seu médico ou farmacêutico se
desenvolver:
- Sintomas abdominais como indigestão, azia, dores de estômago ou outros sintomas
abdominais não usuais.
Fale com o seu médico ou farmacêutico se apresentar algum dos seguintes efeitos ou
qualquer outro efeito não descrito:
Muito frequentes (ocorrem em mais de 1 em cada 10 doentes):
- desconforto oral como sensação de calor ou ardor na boca
Frequentes (ocorrem em mais de 1 em cada 100 doentes):
- dor de estômago, mal-estar, diarreia
- boca seca ou com formigueiro, úlceras na boca
Pouco frequentes (ocorrem em mais de 1 em cada 1000 doentes)
- indigestão, gases (flatulência), má disposição (vómitos), erupções cutâneas,
- dor de cabeça, tonturas
Raros (ocorre em mais de 1 em cada 10000 pessoas)
- sonolência, dificuldades em dormir
- prolongamento do tempo de hemorragia
- alterações no sangue (podem originar nódoas negras, febre, úlceras na boca, pele
pálida e fraqueza
- problemas nos rins que causam alterações na urina, dores de costas e inchaço
- febre
- falta de ar e ruídos respiratórios inesperados
- perfuração gastrointestinal, úlceras gástricas
Muito raros (ocorre em menos de 1 em cada 10000 doentes)
- problemas hepáticos incluindo icterícia (pele e parte branca dos olhos amareladas)
- problemas de pele graves como Síndrome de Stevens-Johnson (erupção e bolhas
cutânea, úlceras na boca e nos olhos), e Síndrome de Lyell (pele vermelha, frágil e
descamativa)
Outros efeitos adversos (reportados com medicamentos AINEs semelhantes ao
ibuprofeno):
- prisão de ventre (raro), inflamação do estômago (muito raro)
- pequeno e raro aumento do risco de ataque cardíaco, pressão arterial elevada,
inflamação do cérebro.
Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos
secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.
5. COMO CONSERVAR STREPFEN PASTILHAS

APROVADO EM
06-08-2010
INFARMED
- Manter fora do alcance e da vista das crianças.
- Não tome Strepfen pastilhas após o prazo de validade impresso na embalagem
exterior, a seguir a “VAL”. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês
indicado.
- Conservar na embalagem de origem.
Os medicamentos não devem ser eliminados na canalização ou no lixo doméstico.
Pergunte ao seu farmacêutico como eliminar os medicamentos de que já não
necessita. Estas medidas irão ajudar a proteger o ambiente.
6. OUTRAS INFORMAÇÕES
Qual a composição de Strepfen pastilhas
A substância activa (a substância que faz o medicamento actuar) é o flurbiprofeno na
dose de 8,75 mg. Os outros componentes são: macrogol 300, hidróxido de potássio,
aroma de limão, levomentol, mel, sacarose líquida e glucose líquida.
Qual o aspecto de Strepfen pastilhas e conteúdo da embalagem:
As pastilhas têm forma redonda, uma gravação do logotipo da marca e são opacas
de cor amarelo pálido. Cada embalagem contém 8, 16 ou 24 pastilhas. Podem não
ser comercializadas todas as apresentações.
Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante:
Titular da Autorização de Introdução no Mercado:
Reckitt Benckiser Healthcare, Lda.
Rua D. Cristóvão da Gama, n.º 1 – 1º C/D
1400-113 Lisboa
Tel.: 21 303 30 00
Fax: 21 303 30 03
Fabricante
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Thane Road, Nottingham, NG90 2DB
Reino Unido
Este folheto foi aprovado pela última vez em
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Folheto Informativo: Informação para o Utilizador
Strepfen Spray 16,2 mg/ml solução para pulverização bucal
Flurbiprofeno
Para uso em adultos
Leia com atenção todo este folheto antes de começar a utilizar este medicamento pois
contém informação importante para si.
Utilize este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com
as indicações do seu médico ou farmacêutico.
- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
- Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
- Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não
indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Ver secção 4.
- Se não se sentir melhor ou se piorar após 3 dias, tem de consultar um médico.
Neste folheto:
1. O que é Strepfen Spray e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de utilizar Strepfen Spray
3. Como utilizar Strepfen Spray
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar Strepfen Spray
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que é Strepfen Spray e para que é utilizado
A substância ativa é flurbiprofeno. O flurbiprofeno pertence ao grupo dos fármacos
denominados Anti-Inflamatórios Não-Esteroides (AINEs), que atuam alterando a forma
como o organismo responde à dor, inchaço e temperatura elevada.
Strepfen Spray é utilizado para o alívio dos sintomas da dor de garganta, como
inflamação, dor, dificuldade em engolir e inchaço.

2. O que precisa de saber antes de utilizar Strepfen Spray
Não tome Strepfen Spray
- se tem alergia (hipersensibilidade) ao flurbiprofeno, outro anti-inflamatório nãoesteroide (AINE), à aspirina (ácido acetilsalicílico) ou a qualquer componente deste
medicamento (indicados na secção 6)
- se já teve reação alérgica após tomar um anti-inflamatório não esteroide (AINE) ou
aspirina (ácido acetilsalicílico); por exemplo: asma, ruídos respiratórios, irritação,
corrimento nasal, erupção da pele ou inchaço
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- se tem ou já teve dois ou mais episódios de úlcera ou hemorragia no estômago ou
intestino
- se teve colite grave (inflamação do intestino)
- se teve problemas de coagulação do sangue ou problemas de sangramento após utilizar
AINEs
- se está no último trimestre da gravidez
- se tem insuficiência cardíaca, renal ou hepática graves
Advertências e precauções
Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de utilizar Strepfen Spray:
- se já está a tomar outro anti-inflamatório não esteroide (AINEs) ou aspirina (ácido
acetilsalicílico)
- se tem amigdalite (amígdalas inflamadas) ou pensa que pode ter uma infeção bacteriana
(uma vez que pode precisar de antibióticos)
- se é idoso (pois tem maior probabilidade de apresentar efeitos secundários)
- se tem ou já teve asma ou alergias
- se sofre de uma doença de pele chamada lúpus eritematoso sistémico ou doença mista
do tecido conjuntivo
- se tem hipertensão (pressão arterial alta)
- se tem história de doença intestinal (colite ulcerativa, doença de Crohn’s)
- se tem problemas de coração, no rins ou no fígado
- se teve um AVC
- se está nos primeiros 6 meses de gravidez ou a amamentar
Enquanto utiliza Strepfen Spray
- ao primeiro sinal de reação cutânea (erupção, descamação, bolhas) ou outro sinal de
reação alérgica, pare de utilizar Sterpfen Spray e contacte o seu médico imediatamente.
- notifique qualquer sintoma abdominal invulgar (especialmente hemorragia) ao seu
médico.
- se não melhorar, se piorar, ou se desenvolver novos sintomas, fale com o seu médico.
- medicamentos como o flurbiprofeno podem estar associados a um pequeno aumento do
risco de ataque cardíaco ou AVC. O risco é maior com doses mais elevadas ou
tratamentos prolongados. Não exceder a dose recomendada ou a duração do tratamento
(ver secção 3).
Crianças
Este medicamento não deve ser utilizado por crianças ou adolescentes com menos de 18
anos de idade.
Outros medicamentos e Strepfen Spray
Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar, ou tiver tomado recentemente,
ou se vier a tomar outros medicamentos, incluindo medicamentos não sujeitos a receita
médica. Em especial:
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- outros medicamentos anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) incluindo inibidores
seletivos da ciclooxigenase-2 para dor ou inflamação, pois estes podem aumentar o risco
de hemorragia no estômago ou intestino
- varfarina, aspirina (ácido acetilsalicílico) e outros medicamentos fluidificantes ou
anticoagulantes sanguíneos
- diuréticos, incluindo diuréticos poupadores de potássio
- inibidores seletivos da recaptação da serotonina, medicamentos para depressão
- glicosídeos cardíacos (para problemas do coração) como a digoxina
- ciclosporina (para prevenir a rejeição de orgãos após transplante)
- corticosteroides (para reduzir a inflamação)
- lítio (para distúrbios de humor)
- metotrexato (para psoríase, artrite e cancro)
- mifepristona (usado para interrupção da gravidez), os AINEs não devem ser utilizados
durante 8-12 dias após a toma de mifepristona, pois podem reduzir o seu efeito
- antidiabéticos orais
- fenitoína (para epilepsia)
- probenecida, sulfimpirazona (para gota e artrite)
- quinolonas (para infeções bacterianas), como a ciprofloxacina, levofloxacina
- tacrolímus (imunossupressor utilizado após transplante de orgãos)
- zidovudina (para VIH)
Strepfen Spray com alimentos, bebidas e álcool
O álcool deve ser evitado durante o tratamento com Strepfen Spray, uma vez que pode
aumentar o risco de hemorragia no estômago ou intestino.
Gravidez, amamentação e fertilidade
Não tome este medicamento se está no último trimestre de gravidez.
Se está nos primeiros 6 meses de gravidez ou se está a amamentar, fale com o seu médico
antes de tomar este medicamento.
O flurbiprofeno pertence a um grupo de medicamentos que podem afetar a fertilidade na
mulher. Este efeito é reversível quando se deixa de tomar o medicamento. É pouco
provável que a utilização ocasional deste medicamento afete as probabilidades de
engravidar, contudo, informe o seu médico antes de tomar este medicamento se tiver
dificuldades em engravidar.
Aconselhe-se com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento.
Condução de veículos e utilização de máquinas
Este medicamento não deve afetar a capacidade para conduzir e utilizar máquinas. No
entanto, tonturas e distúrbios visuais são possíveis efeitos secundários de AINEs. Caso
apresente os mesmos, não conduza ou opere maquinaria.
Strepfen Spray contém para-hidroxibenzoato de metilo (E218) e para-hidroxibenzoato de
propilo (E216).
Pode causar reações alérgicas (possivelmente retardadas).
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3. Como utilizar Strepfen Spray
Utilize este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com
as indicações do seu médico ou farmacêutico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se
tiver dúvidas.
A dose recomendada é:
Adultos com 18 anos ou mais: uma dose de 3 pulverizações na garganta a cada 3-6 horas
se necessário, até um máximo de 5 doses em cada período de 24 horas.
Uma dose (3 pulverizações) contém 8,75 mg de flurbiprofeno.
Não utilizar este medicamento em crianças ou adolescentes com menos de 18 anos de
idade.
Para uso bucal apenas:
- pulverizar na parte de trás da garganta apenas.
- não inalar enquanto pulveriza
- não utilize mais de 5 doses (15 pulverizações) em 24 horas.
Strepfen Spray é utilizado apenas para tratamento de curta duração.
Deve utilizar o menor número de doses durante o menor período de tempo necessário
para aliviar os sintomas. Se ocorrer irritação bucal, o tratamento com flurbiprofeno deve
ser descontinuado.
Não utilize este medicamento durante mais de 3 dias, exceto se o seu médico o
recomendar. Se os sintomas não melhorarem ou se se agravarem, ou se surgirem novos
sintomas, deverá consultar o seu médico ou farmacêutico.
Ativar a bomba
Antes da primeira utilização (ou após um longo período sem utilizar) deve ativar a bomba
dispensadora.
Aponte a cânula para longe de si e pressione pelo menos 4 vezes até que se produza uma
neblina fina e consistente. A bomba está pronta a usar. Caso não utilize o medicamento
durante um longo período de tempo, aponte a cânula para longe de si e pulverize pelo
menos uma vez, assegurando que uma neblina fina e consistente é produzida. Assegurese sempre que uma neblina fina e consistente é produzida antes da aplicação do
medicamento.
Utilizar a solução para pulverização
Aponte a cânula para a parte de trás da garganta.
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Com um movimento suave e rápido, pressione 3 vezes a bomba, com o cuidado de
pressionar completamente a bomba em cada pulverização, bem como de remover o dedo
do topo da bomba entre cada aplicação.
Não inalar enquanto pulveriza.
Se utilizar mais Strepfen Spray do que deveria
Fale com o seu médico ou farmacêutico ou dirija-se imediatamente ao hospital mais
próximo. Os sintomas de sobredosagem podem incluir náuseas, vómitos, dor de estômago
ou mais raramente diarreia. Outros sintomas também possíveis são zumbidos, dor de
cabeça e hemorragia gastrointestinal.

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento fale com o seu médico ou
farmacêutico.

4. Efeitos secundários possíveis
Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos secundários, no
entanto estes não se manifestam em todas as pessoas.
PARE DE TOMAR este medicamento e contacte imediatamente um médico se
desenvolver:
- sinais de reação alérgica como asma, ruídos respiratórios inesperados ou dificuldade em
respirar, prurido, corrimento nasal ou erupções na pele.
- inchaço da face, língua ou garganta causando dificuldade em respirar, batimento
cardíaco acelerado e diminuição da pressão sanguínea conduzindo a choque (estes
sintomas podem ocorrer mesmo na primeira utilização do medicamento).
- sinais de hipersensibilidade e reações cutâneas como vermelhidão, inchaço, esfoliação,
bolhas ou descamação ou úlceras da pele e das membranas mucosas.
Fale com o seu médico ou farmacêutico se apresentar algum dos seguintes efeitos ou
qualquer outro efeito não listado:
Frequentes (pode afetar até 1 em cada 10 utilizadores):
- tonturas, dor de cabeça
- irritação da garganta
- ulcerações na boca, dor e dormência na boca
- dor de garganta
- desconforto oral (sensação de calor ou ardor ou formigueiro na boca).
- náuseas e diarreia
- sensação de formigueiro e irritação na pele
Pouco frequentes (pode afetar até 1 em cada 100 utilizadores)
- sonolência
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- bolhas na boca ou garganta, dormência na garganta
- distensão abdominal, dor abdominal, flatulência (gases intestinais), obstipação,
indigestão, vómitos
- boca seca
- sensação de ardor na boca, alteração do paladar
- erupções cutâneas, prurido
- febre, dor
- sonolência ou dificuldade em adormecer
- exacerbação da asma, ruídos respiratórios, dificuldade em respirar
- redução da sensibilidade na garganta
Raros (pode afetar até 1 em cada 1 000 utilizadores)
- reação anafilática
Desconhecidos (não pode ser calculado a partir dos dados disponíveis)
- anemia, trombocitopenia (contagem baixa de plaquetas no sangue que pode manifestarse por nódoas negras ou hemorragias)
- inchaço (edema), pressão sanguínea elevada, insuficiência cardíaca ou ataque cardíaco
- formas graves de reações cutâneas, tais como reações bolhosas, incluindo a síndrome de
Stevens-Johnson e necrólise epidérmica tóxica (doença rara que resulta de reações
adversas graves a medicamentos ou infeções nas quais a pele e mucosas reagem de um
modo grave)
- hepatite (inflamação do fígado)
Comunicação de efeitos secundários
Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não
indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Também poderá
comunicar efeitos secundários diretamente através do sistema nacional de notificação
mencionado abaixo:
INFARMED, I.P.
Direção de Gestão do Risco de Medicamentos
Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53
1749-004 Lisboa
Tel: +351 21 798 71 40
Fax: + 351 21 798 73 97
Sítio da internet: http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage
E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt
Ao comunicar efeitos secundários, estará a ajudar a fornecer mais informações sobre a
segurança deste medicamento.

5. Como conservar Strepfen Spray
Manter fora da vista e do alcance das crianças.
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Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso no frasco e na
embalagem exterior, a seguir a “VAL”. A data de validade corresponde ao último dia do
mês indicado.
Não refrigerar ou congelar.
Não utilize o medicamento mais de 6 meses após a primeira utilização.
Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao
seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas
ajudarão a proteger o ambiente.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações
Qual a composição de Strepfen Spray
- A substância ativa é o flurbiprofeno. 1 ml de solução para pulverização bucal contém
16,2 mg de flurbiprofeno. Cada dose (3 pulverizações) contém 8,75 mg de flurbiprofeno.
- Os outros componentes são: β-ciclodextrina, fosfato dissódico dodeca-hidratado, ácido
cítrico mono-hidratado, para-hidroxibenzoato de metilo (E218), para-hidroxibenzoato de
propilo (E216), hidróxido de sódio, aroma de menta, aroma de cereja, N,2,3-Trimetil-2isopropilbutanamida, sacarina sódica (E954), hidroxipropil-β-ciclodextrina e água
purificada.
Qual o aspeto de Strepfen Spray e conteúdo da embalagem
A solução para pulverização bucal é incolor a amarelada e límpida, com um sabor a
cereja e menta.
Embalagem de 15 ml de solução para pulverização bucal.
Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante
Titular da Autorização de Introdução no Mercado
Reckitt Benckiser Healthcare, Lda.
Rua D. Cristóvão da Gama, n.º 1 – 1º C/D
1400-113 Lisboa
Tel.: 21 303 30 00
Fax: 21 303 30 03
Fabricante
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd
Thane Road, Nottingham, NG90 2DB
Reino Unido
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Este medicamento está autorizado nos Estados Membro do Espaço Económico Europeu
(EEE) sob as seguintes denominações:

Reino Unido
Itália
Polónia
Alemanha
República
Checa
República
Eslovaca
Aústria
Bélgica
Luxemburgo
Holanda
França
Hungria
Roménia
Bulgária
Irlanda
Espanha
Portugal

Strefen Direct 8.75 mg Oromucosal Spray
Benactiv Gola Antinfiammatorio
Strepsils Intensive Direct
Dobendan Direkt Flurbiprofen Spray
Strepfen sprej 8,75 mg orální sprej, roztok
Strepfen sprej 8,75 mg orálna roztoková aerodisperzia
Strepsils 8,75 mg Spray
Strepfen Spray 8,75 mg/dose spray voor oromucosaal gebruik,
oplossing
Strepfen spray 8,75 mg/dose solution pour pulvérisation buccale
Strepfen 8,75 mg keelspray
Strefenspray 8.75 mg Solution pour pulvérisation buccale
Strepfen DIREKT 16,2 mg/ml szájnyálkahártyán és garatban
alkalmazott spray
Strepsils Intensiv 8,75 mg/doză spray bucofaringian soluţie
Стрепсилс Интензив Спрей 8,75 mg спрей за устна
лигавица, разтвор
Strepsils Intensive 1.62% w/v Oromucosal Spray
Strepfen Spray 8,75 mg solución para pulverización bucal
Strepfen Spray 16,2 mg/ml solução para pulverização bucal

Este folheto foi revisto pela última vez em
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Folheto informativo: Informação para o utilizador
Strepsils Morango Sem Açúcar 1,2 mg + 0,6 mg Pastilhas
Álcool diclorobenzílico + Amilmetacresol
Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento pois
contém informação importante para si.
Tome este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo
com as indicações do seu médico ou farmacêutico.
- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
- Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
- Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não
indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico.
- Se não se sentir melhor ou se piorar após 3 dias, tem de consultar um médico.
O que contém este folheto:
1. O que é Strepsils Morango Sem Açúcar e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de tomar Strepsils Morango Sem Açúcar
3. Como tomar Strepsils Morango Sem Açúcar
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar Strepsils Morango Sem Açúcar
6. Conteúdo da embalagem e outras informações
1. O que é Strepsils Morango Sem Açúcar e para que é utilizado

Strepsils Morango Sem Açúcar apresenta-se na forma de pastilhas.
Strepsils Morango Sem Açúcar está indicado no tratamento sintomático
da inflamação da boca e infeções da garganta, incluindo dor de
garganta.
Strepsils pastilhas contém álcool diclorobenzílico e amilmetacresol que, pela sua ação
desinfetante, aliviam os problemas da garganta e da boca, tendo uma ação calmante
e suavizante da garganta irritada.
Se não se sentir melhor ou se piorar após 3 dias, tem de consultar um médico.
2. O que precisa de saber antes de tomar Strepsils Morango Sem Açúcar
Não tome Strepsils Morango Sem Açúcar:

-se tem alergia (hipersensibilidade) às substâncias ativas ou a
qualquer outro componente deste medicamento (indicados na secção 6).
-em crianças com menos de 6 anos.
Advertências e precauções
- se está grávida ou a amamentar.
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Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar Strepsils Morango Sem
Açúcar.
Em caso de agravamento ou não melhoria do estado de saúde após 3 dias consulte o
seu médico ou farmacêutico.
Outros medicamentos e Strepsils Morango Sem Açúcar
Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar, tiver tomado
recentemente, ou se vier a tomar outros medicamentos.
Não há conhecimento de interações medicamentosas.
Gravidez, amamentação e fertilidade
Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar,
consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento.
A segurança de Strepsils durante a gravidez e aleitamento não foi totalmente
estabelecida, no entanto não se espera que possa constituir perigo. Contudo, como
com todos os medicamentos, devem ser tomadas precauções especiais durante a
gravidez e aleitamento.
Não estão disponíveis dados relativamente aos efeitos na fertilidade.
Condução de veículos e utilização de máquinas
Não foram observados efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas.
Strepsils Morango Sem Açúcar contém isomaltitol (E953) e maltitol líquido
Este medicamento contém isomaltitol (E953) e maltitol líquido. Se foi informado pelo
seu médico que tem intolerância a alguns açúcares, contacte-o antes de tomar este
medicamento.
Este medicamento contém isomaltitol (E953) e maltitol líquido. Pode ter efeito
laxante moderado. O valor calórico do maltitol (isomaltitol) é de 2,3 kcal/g.

3. Como tomar Strepsils Morango Sem Açúcar
Tome este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo
com as indicações do seu médico ou farmacêutico. Fale com o seu médico ou
farmacêutico se tiver dúvidas.

A dose recomendada é:
Adultos e crianças com mais de 6 anos de idade: dissolver 1 (uma) pastilha
lentamente na boca cada 2 ou 3 horas conforme o necessário.
Idosos: não é necessário redução da dose em idosos.
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Crianças com menos de 6 anos de idade: não se recomenda a utilização em crianças
com menos de 6 anos de idade.
Recomenda-se a toma deste medicamento por um período máximo de 3 dias.
Caso se tenha esquecido de tomar Strepsils Morango Sem Açúcar
Não tome uma dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de tomar.
Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu
médico ou farmacêutico.
4. Efeitos secundários possíveis
Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos secundários,
embora estes não se manifestem em todas as pessoas.
Poderão ocorrer ocasionalmente reações de hipersensibilidade incluindo erupção
(rash), sensação de ardor ou formigueiro na boca ou garganta e inchaço da boca ou
garganta.
Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não
indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico.
5. Como conservar Strepsils Morango Sem Açúcar
Não conservar acima de 25ºC.
Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.
Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na embalagem
exterior após "VAL.". O prazo de validade corresponde ao último dia do mês
indicado.
Não utilize este medicamento se verificar sinais visíveis de deterioração.
Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico.
Pergunte ao seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza.
Estas medidas ajudarão a proteger o ambiente.
6. Conteúdo da embalagem e outras informações
Qual a composição de Strepsils Morango Sem Açúcar
- As substâncias ativas são: álcool diclorobenzílico e amilmetacresol. Cada pastilha
contém 1,2 mg de álcool diclorobenzílico e 0,6 mg de amilmetacresol.
- Os outros componentes são: aroma de morango, sacarina sódica (E954), ácido
tartárico, maltitol líquido, isomaltitol (E953) e antocianinas (E163).
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Qual o aspeto de Strepsils Morango Sem Açúcar e conteúdo da embalagemStrepsils
Morango sem açúcar apresenta-se na forma de pastilha redonda de cor rosa, com
um sabor característico a morango, acondicionada em blister de PVC-PVDC/Alumínio.
Embalagens com 8, 12, 16, 24 e 36 pastilhas.
É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações
Titular da Autorização de Introdução no Mercado
Reckitt Benckiser Healthcare, Lda.
Rua D. Cristóvão da Gama, 1 - 1º C/D
1400-113 Lisboa
Fabricante
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
1, Thane Road
NG90 2DB Nottingham
Reino Unido
Este folheto foi revisto pela última vez em
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Folheto informativo: Informação para o utilizador
UL-250, 250 mg, Cápsulas
Saccharomyces boulardii
Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento pois
contém informação importante para si.
Tome este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com
as indicações do seu médico ou farmacêutico.
- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
- Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
- Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não
indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Ver secção 4.
- Se não se sentir melhor ou se piorar após 2 a 3 dias, tem de consultar um médico.
O que contém este folheto:
1. O que é UL-250 e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de tomar UL-250
3. Como tomar UL-250
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar UL-250
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que é UL-250 e para que é utilizado
UL-250 contém Saccharomyces boulardii como substância ativa e pertence ao grupo
farmacoterapêutico dos suplementos enzimáticos, bacilos lácteos e análogos.
UL-250 está indicado para:
- tratamento sintomático da diarreia aguda em crianças e adultos;
- prevenção da diarreia associada à toma de antibióticos.
Se não se sentir melhor ou se piorar após 2 a 3 dias, tem de consultar um médico.
2. O que precisa de saber antes de tomar UL-250
Não tome UL-250:
- se tem alergia (hipersensibilidade) à substância ativa ou a qualquer outro componente
deste medicamento (indicados na secção 6).
- se tem um catéter venoso central.
Caso ainda tenha dúvidas, deverá consultar o seu médico ou farmacêutico.
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Advertências e precauções
Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar UL-250.
Deverá consultar imediatamente o seu médico:
- se não se sentir melhor após 2-3 dias de tratamento.
- se tiver febre ou vómitos.
- caso verifique a presença de sangue ou muco nas fezes.
- em caso de sentir sede exagerada, secura da língua: estes sinais representam o início
de um estado de desidratação, que resulta de uma importante perda de líquidos devido à
ocorrência de diarreia. Caso necessário, o seu médico irá decidir sobre a necessidade de
reidratação, a qual poderá ser administrada por via oral ou intravenosa.
Nestas situações pode estar mais suscetível a sofrer infeções causadas por fungos
durante o tratamento com UL-250, visto que a Saccharomyces boulardii (uma
levedura), foi associada a um maior risco de aparecimento deste tipo de infeções
(chamadas fungémias).
UL-250 é um tratamento adjuvante utilizado em conjunto com importantes medidas
dietéticas, como por exemplo:
- reidratação através da ingestão abundante de líquidos, de forma a compensar a perda
de líquidos associada aos episódios de diarreia.
Outros medicamentos e UL-250
Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar, ou tiver tomado
recentemente, ou se vier a tomar outros medicamentos.
Não são conhecidas interações medicamentosas para o medicamento UL-250 para além
da diminuição da sua ação quando é utilizado em associação com um medicamento
antifúngico oral ou sistémico.
UL-250 com alimentos e bebidas
UL-250, sendo constituído por células vivas não deve ser utilizado com líquidos
levados a temperaturas superiores a 50º C.
Gravidez e amamentação
Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte
o seu médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento.
Como medida de precaução recomenda-se não tomar UL-250 durante a gravidez e a
amamentação.
Condução de veículos e utilização de máquinas
UL-250 não tem qualquer efeito sobre a capacidade de condução e utilização de
máquinas.
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UL-250 contém lactose mono-hidratada e sacarose
Este medicamento contém lactose mono-hidratada e sacarose. Se foi informado pelo seu
médico que tem intolerância a alguns açúcares, contacte-o antes de tomar este
medicamento.
3. Como tomar UL-250
Tome este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com
as indicações do seu médico ou farmacêutico. Fale com o seu médico ou farmacêutico
se tiver dúvidas.
A dose recomendada é de 1 cápsula, 3 vezes por dia.
Para retirar a cápsula do blister, proceda da seguinte forma:
1. Dobre a extremidade solta do alumínio
2. Puxe a folha de alumínio de modo a destacá-la do blister
Modo de administração
Crianças com idade igual ou superior a 6 anos e adultos:
Engolir a cápsula sem mastigar, com um copo de água.
A duração recomendada do tratamento é de 5 dias quando tomado na dose recomendada
para adultos e crianças.
Deverá consultar um médico se os sintomas não melhorarem após 2 a 3 dias de
tratamento com Saccharomyces boulardii.
Se tomar mais UL-250 do que deveria
Não são conhecidos sintomas devidos a uma dose excessiva de UL–250.
Caso se tenha esquecido de tomar UL-250
Não tome uma dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de tomar.
Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico
ou farmacêutico.

4. Efeitos secundários possíveis
Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos secundários,
embora estes não se manifestem em todas as pessoas.
Foram descritos casos raros de gases intestinais e reações alérgicas, principalmente
comichão, pequenas lesões cutâneas e pele vermelha (localizada ou distribuída por todo
o corpo).
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Verificaram-se casos raros de infeções por fungos (ver " Advertências e precauções").
Comunicação de efeitos secundários
Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não
indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Também poderá
comunicar efeitos secundários diretamente ao INFARMED, I.P. através dos contactos
abaixo. Ao comunicar efeitos secundários, estará a ajudar a fornecer mais informações
sobre a segurança deste medicamento.
INFARMED, I.P.
Direção de Gestão do Risco de Medicamentos
Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53
1749-004 Lisboa
Tel: +351 21 798 71 40
Fax: + 351 21 798 73 97
Sítio da internet: http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage
E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt

5. Como conservar UL-250
Conservar a temperatura inferior a 25ºC.
Conservar na embalagem de origem para proteger da humidade.
Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.
Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na embalagem
exterior, após "VAL.". O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.
Não utilize este medicamento se verificar sinais visíveis de deterioração.
Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte
ao seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas
ajudarão a proteger o ambiente.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações
Qual a composição de UL-250
- A substância ativa é Saccharomyces boulardii. Cada cápsula contém 250 mg de
células liofilizadas de Saccharomyces boulardii.
- Os outros componentes são:
Conteúdo da cápsula: sacarose, estearato de magnésio e lactose mono-hidratada.
Cápsula: gelatina, dióxido de titânio (E171) e indigotina (E132).
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Qual o aspeto de UL-250 e conteúdo da embalagem
UL-250 apresenta-se sob a forma de cápsulas com corpo branco e cabeça azul.
Encontram-se disponíveis embalagens contendo 10 ou 20 cápsulas, acondicionadas em
blister de Alumínio/Alumínio/PVC.
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Folheto informativo: Informação para o utilizador
Vibrocil 0.25 mg/ml + 2.5 mg/ml Solução para inalação por nebulização
Maleato de dimetindeno e fenilefrina
Leia com atenção todo este folheto antes de começar a utilizar este medicamento pois contém informação
importante para si.
Utilize este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com as indicações do
seu médico ou farmacêutico.
- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
- Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
- Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto,
fale com o seu médico ou farmacêutico. Ver secção 4.
- Se não se sentir melhor ou se piorar, tem de consultar um médico.
O que contém este folheto:
1. O que é Vibrocil e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de utilizar Vibrocil
3. Como utilizar Vibrocil
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar Vibrocil
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que é Vibrocil e para que é utilizado
Vibrocil está indicado no tratamento sintomático de estados gripais e constipações e no alívio da congestão
nasal e rinorreia.
Vibrocil contém um descongestionante nasal (fenilefrina) e um anti-histamínico (maleato de dimetindeno)
como substâncias ativas.
Vibrocil não interfere com a atividade dos cílios nasais.
Se não se sentir melhor ou se piorar, tem de consultar um médico.

2. O que precisa de saber antes de utilizar Vibrocil
Não utilize Vibrocil:
- Se tem alergia (hipersensibilidade) à fenilefrina, ao maleato de dimetindeno ou a qualquer outro
componente deste medicamento (indicados na secção 6).
- Se está a tomar ou se tomou nos últimos 14 dias um medicamento contendo um inibidor da monoamina
oxidase (IMAO), indicado para a depressão ou outras condições psiquiátricas). Se não tem a certeza se o
medicamento que toma contém um inibidor da monoamina oxidase, consulte o seu médico ou farmacêutico
antes de utilizar Vibrocil.
- Se sofre de rinite atrófica (doença da mucosa nasal com inflamação crónica e incrustação).
- Se sofre de glaucoma de ângulo fechado (pressão arterial elevada a nível ocular).
Advertências e precauções
Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de utilizar Vibrocil.
Fale com o seu médico ou farmacêutico se sofre de algum dos seguintes problemas médicos:
- doença cardíaca
- hipertensão arterial
- doença da tiroide
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- diabetes
- hipertrofia benigna da próstata (pode fazer retenção urinária)
- epilepsia
Tal como outros produtos utilizados para o alívio do nariz entupido, Vibrocil pode originar perturbações do
sono, tonturas ou tremor em doentes muito sensíveis. Consulte o seu médico se algum destes sinais se
manifestar.
O tratamento com Vibrocil não deve exceder 3 dias, exceto por prescrição médica. Se os sintomas
persistirem, consulte o seu médico. A utilização prolongada ou excessiva pode provocar o reaparecimento
ou o agravamento da congestão nasal.
Não exceda a dose recomendada, especialmente no caso de crianças e idosos.
Vibrocil não se destina a ser utilizado nos olhos ou boca.
A partilha de aplicadores nasais pode levar à disseminação de infeções. Por este motivo, cada embalagem
destina-se ao uso pessoal.
Crianças e adolescentes
Vibrocil solução para inalação por nebulização não está recomendado em crianças com menos de 6 anos de
idade.
Vibrocil deve ser utilizado sob supervisão de um adulto em crianças até aos 12 anos de idade.
Outros medicamentos e Vibrocil
Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a utilizar, ou tiver utilizado recentemente, ou se vier a
utilizar outros medicamentos em particular:
- Inibidores da monoamina oxidase (IMAO), utilizados no tratamento da depressão e da doença de
Parkinson: não utilize Vibrocil se está a tomar, ou se tomou estes medicamentos nos últimos 14 dias.
- Antidepressivos utilizados no tratamento da depressão, tal como antidepressivos tricíclicos e tetracíclicos.
- Medicamentos utilizados no tratamento da hipertensão arterial, tais como os bloqueadores beta.
Informe o seu médico ou farmacêutico se você ou a sua criança está a tomar ou tomou recentemente algum
medicamento, incluindo medicamentos não sujeitos a receita médica.
Gravidez, amamentação e fertilidade
Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o seu médico ou
farmacêutico antes de tomar este medicamento.
Vibrocil não deve ser utilizado durante a gravidez e o aleitamento.
Condução de veículos e utilização de máquinas
Não existem dados disponíveis relativos ao efeito de Vibrocil na capacidade de conduzir e de utilizar
máquinas. Contudo, é pouco provável que Vibrocil tenha algum efeito.
Vibrocil contém cloreto de benzalcónio. Irritante, pode causar reacções cutâneas. Pode provocar
broncospasmo.

3. Como utilizar Vibrocil
Utilize este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com as indicações do
seu médico ou farmacêutico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.
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O tratamento com Vibrocil não deve exceder 3 dias, exceto por prescrição médica.
Vibrocil não deve ser administrado em intervalos inferiores a 3 horas.
A dose recomendada é:
- Crianças com menos de 6 anos de idade: não recomendado.
- Crianças dos 6 aos 12 anos de idade (sob supervisão de um adulto): 1 a 2 nebulizações em cada narina, 3 a
4 vezes ao dia.
- Adolescentes com mais de 12 anos e adultos: 1 a 2 nebulizações em cada narina, 3 a 4 vezes ao dia.
Modo de administração:
Remover a tampa protetora. Antes da primeira aplicação, premir o doseador algumas vezes, até obter uma
nebulização adequada. Nas utilizações seguintes, o nebulizador está pronto a utilizar.
Inserir o aplicador na narina e pressionar com firmeza uma vez. Retire o aplicador da narina antes de aliviar
a pressão. A distribuição ótima do spray é atingida se inspirar enquanto pressiona o aplicador. Repetir a
operação na outra narina. Colocar a tampa protetora.
Utilização em crianças
Vibrocil não está recomendado em crianças com menos de 6 anos de idade.
Vibrocil deve ser administrado sob supervisão de um adulto em crianças até aos 12 anos de idade.
Se utilizar mais Vibrocil do que deveria
Se utilizar demasiado Vibrocil ou em caso de ingestão acidental, contacte o seu médico ou farmacêutico
imediatamente.
Caso se tenha esquecido de utilizar Vibrocil
Não aplique uma dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de aplicar.
Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

4. Efeitos secundários possíveis
Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos secundários, embora estes não se
manifestem em todas as pessoas.
Alguns efeitos secundários de Vibrocil são raros (podem afetar até 1 em 1000 pessoas): desconforto nasal,
secura nasal, hemorragia nasal e queimadura no local de aplicação.
Comunicação de efeitos secundários
Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto,
fale com o seu médico ou farmacêutico. Também poderá comunicar efeitos secundários diretamente ao
INFARMED, I.P. através dos contactos abaixo. Ao comunicar efeitos secundários, estará a ajudar a
fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento.
INFARMED, I.P.
Direção de Gestão do Risco de Medicamentos
Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53
1749-004 Lisboa
Tel: +351 21 798 71 40
Fax: + 351 21 798 73 97
Sítio da internet: http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage
E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt
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5. Como conservar Vibrocil
Conservar a temperatura inferior a 30ºC.
Proteger da luz e do calor.
Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.
Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso no rótulo ou embalagem exterior, após
Validade. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.
Conservar na embalagem de origem.
Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico
como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas ajudarão a proteger o ambiente.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações
Qual a composição de Vibrocil
As substâncias ativas são o maleato de dimetindeno na dosagem de 0,25 mg/ml e a fenilefrina na dosagem
de 2,5 mg/ml.
Os outros componentes são: sorbitol (E420), cloreto de benzalcónio, água purificada, essência de alfazema
sem terpenos, ácido cítrico mono-hidratado e fosfato dissódico anidro.
Qual o aspeto de Vibrocil e conteúdo da embalagem
Solução límpida incolor a amarelada, disponível em frasco nebulizador de 15 ml com bomba doseadora e
aplicador com tampa protetora.
Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante
Titular da Autorização de Introdução no Mercado
Novartis Consumer Health – Produtos Farmacêuticos e Nutrição Lda.
Rua do Centro Empresarial, Edifício 8, Quinta da Beloura
2710-693 Sintra
Portugal
Fabricante
Novartis Consumer Health GmbH
Zielstattstrasse 40
81379 - München
Alemanha
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Folheto informativo: Informação para o utilizador
Voltaren Emulgelex 23,2 mg/g gel
Diclofenac dietilamónio
Leia com atenção todo este folheto antes de começar a utilizar este medicamento
pois contém informação importante para si.
Utilize este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo
com as indicações do seu médico ou farmacêutico.
- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
- Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
- Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não
indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico.
- Se não se sentir melhor ou se piorar 7 dias, tem de consultar um médico.
O que contém este folheto:
1. O que é Voltaren Emulgelex e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de utilizar Voltaren Emulgelex
3. Como utilizar Voltaren Emulgelex
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar Voltaren Emulgelex
6. Conteúdo da embalagem e outras informações
1. O que é Voltaren Emulgelex e para que é utilizado
Voltaren Emulgelex contém como substância ativa o diclofenac que pertence a um
grupo de medicamentos denominado anti-inflamatórios não esteroides (AINEs). Está
especialmente formulado para ser massajado na pele, possuindo uma
permeabilidade cutânea aumentada. A substância ativa tem como alvo os tecidos
inflamados profundos.
Voltaren Emulgelex é utilizado para aliviar a dor e reduzir a inflamação e o inchaço
em numerosas condições dolorosas articulares e musculares.
Voltaren Emulgelex pode ser utilizado no tratamento sintomático (alívio da dor,
inflamação e tumefação) de:
Adultos e adolescentes a partir dos 14 anos
- Dores musculares ligeiras a moderadas;
- Inflamações pós-traumáticas dos tendões, ligamentos, músculos e articulações
(entorses, luxações e contusões).
Alivia rapidamente a dor ligeira a moderada, melhorando a mobilidade do doente e
auxiliando na recuperação da função normal.
Adultos (a partir dos 18 anos)
- Formas localizadas de reumatismo degenerativo: osteoartrose das articulações
periféricas e coluna vertebral.
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2. O que precisa de saber antes de utilizar Voltaren Emulgelex
Não utilize Voltaren Emulgelex
- se tem alergia (hipersensibilidade) ao diclofenac, dietilamónio ou qualquer outro
componente deste medicamento (indicados na secção 6);
- se é alérgico (hipersensibilidade) ao diclofenac ou a outros medicamentos utilizados
no tratamento da dor, febre ou inflamação, tais como ibuprofeno, ou ácido
acetilsalicílico (também utilizado para prevenir a coagulação sanguínea), ou a algum
dos ingredientes deste medicamento (ver secção 6 e final da secção 2). Se não tiver
a certeza pergunte ao seu médico ou farmacêutico.
Os sintomas de uma reação alérgica podem incluir pieira, falta de ar (asma), erupção
cutânea com pápulas ou urticária, edema (inchaço) da face ou da língua, e
corrimento nasal.
- se está no terceiro trimestre da gravidez.
- se tem idade inferior a 14 anos.
Se algumas destas condições se aplicam a si, não utilize Voltaren Emulgelex
Advertências e precauções
Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de utilizar Voltaren Emulgelex.
Não aplicar em peles com cortes, ou feridas abertas, ou em peles com rash
ou eczema. Pare o tratamento se se desenvolver rash cutâneo após aplicação do
medicamento.
Evitar aplicar em áreas extensas de pele e durante um longo período de
tempo, a menos que aconselhado pelo médico.
Voltaren Emulgelex é apenas para uso externo. Não utilize na boca. Não
engula. Lave as mãos antes de aplicar. Seja cuidadoso de forma a não aplicar
Voltaren Emulgelex nos olhos. Se isto acontecer, lave os olhos com água abundante.
Consulte o seu médico ou farmacêutico se persistir algum desconforto.
Podem ser usadas ligaduras ou braçadeiras frequentemente utilizadas em
lesões tais como entorses. No entanto, não utilizar o gel sob pensos oclusivos ao ar.
Segurança cutânea dos AINE: têm sido muito raramente notificadas reações
cutâneas graves, algumas das quais fatais, incluindo dermatite esfoliativa, sindroma
de Stevens- Johnson e necrólise epidérmica tóxica, associadas à administração de
AINEs (ver secção 4.8). Aparentemente o risco de ocorrência destas reações é maior
no inicio do tratamento, sendo que na maioria dos casos estas reações se
manifestam durante o primeiro mês de tratamento. Voltaren Emulgelex deve ser
interrompido aos primeiros sinais de rash, lesões mucosas ou outras manifestações
de hipersensibilidade.
Crianças e adolescentes
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Os dados de eficácia e segurança disponíveis sobre o uso em crianças e adolescentes
com menos de 14 anos são insuficientes (ver secção Não utilize Voltaren Emulgelex)
Em adolescentes a partir dos 14 anos, se a utilização de Voltaren Emulgelex for
necessária por mais de 7 dias para o alívio da dor ou, se os sintomas piorarem
recomenda-se a consulta de um médico.
Outros medicamentos e Voltaren Emulgelex
Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar, tiver tomado
recentemente, ou se vier a tomar outros medicamentos.
Gravidez e amamentação
Se estiver grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou está a planear
engravidar, consulte o seu médico ou farmacêutico antes de aplicar este
medicamento.
Voltaren Emulgelex não deve ser utilizado durante os últimos 3 meses de gravidez,
pois pode ser prejudicial para o feto ou causar problemas durante o parto. Voltaren
Emulgelex só deve ser utilizado durante os primeiros 6 meses de gravidez com
aconselhamento médico, sendo que a dose deve ser usada a dose mais baixa
possível e a duração do tratamento deve ser o mais curta possível.
Voltaren Emulgelex só deve ser utilizado com aconselhamento médico durante a
amamentação uma vez que o diclofenac passa em pequenas quantidades para o leite
materno. No entanto, Voltaren Emulgelex não deve ser aplicado no peito de
mulheres a amamentar, nem em grandes áreas de pele ou por um período de tempo
prolongado.
Voltaren Emulgelex contém propilenoglicol e butil-hidroxitolueno
Este medicamento contém propilenoglicol. Pode causar irritação cutânea.
Este medicamento contém butil-hidroxitolueno. Pode causar reações cutâneas locais
(por exemplo, dermatite de contacto) ou irritação ocular e das membranas mucosas.
3.
Como utilizar Voltaren Emulgelex
Utilize este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo
com as indicações do seu médico ou farmacêutico. Fale com o seu médico ou
farmacêutico se tiver dúvidas.
Quanto Voltaren Emulgelex utilizar
Adultos e adolescentes a partir dos 14 anos
Aplicar Voltaren Emulgelex 2 vezes por dia (de manhã e à noite) na área dolorosa,
proporciona um alívio duradouro até 12 horas.
Como aplicar Voltaren Emulgelex
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1.
Para remover o selo antes da primeira utilização: desenrosque e remova a
tampa;
Use o lado contrário da rolha para introduzir, torcer e remover o selo da bisnaga.
2.
Aplique suavemente uma pequena quantidade de Voltaren Emulgelex no local
da dor ou inchaço. A quantidade necessária depende do tamanho da área dolorosa
ou inchada. Geralmente, uma quantidade variando entre uma cereja e uma noz será
suficiente. Sentirá um efeito refrescante quando massaja o gel.
3.
Lave as mãos após aplicar Voltaren Emulgelex, a menos que estas sejam o
local a tratar, de forma a evitar contactos acidentais com a boca ou olhos (ver
secção 2).
Voltaren Emulgelex é apenas para uso externo.
Durante quanto tempo deverá utilizar Voltaren Emulgelex
Não utilize Voltaren Emulgelex por mais de:
Adultos e adolescentes a partir dos 14 anos
2 semanas nas lesões musculares e articulares (ex. entorses, luxações e
contusões) ou tendinites;
Adultos e adolescentes a partir dos 14 anos
3 semanas nas dores das artroses.
Um tratamento mais longo pode ser recomendado pelo seu médico.
Se a dor e o inchaço não melhorarem dentro de 7 dias, ou se piorarem, consulte o
seu médico.
Se utilizar mais Voltaren Emulgelex do que deveria
Se utilizou mais gel do que devia, elimine o gel excessivo com um lenço;
Se acidentalmente engolir ou uma criança engolir o gel, contactar o seu
médico imediatamente.
Caso se tenha esquecido de utilizar Voltaren Emulgelex
Se se esqueceu de aplicar Voltaren Emulgelex na altura devida, aplique-o logo que
possível e depois continue como normalmente. Não aplique uma quantidade a
dobrar.
Caso ainda tenha mais dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu
médico ou farmacêutico.
4.
Efeitos secundários possíveis
Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos secundários,
embora estes não se manifestem em todas as pessoas.
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Alguns efeitos secundários raros ou muito raros podem ser graves
Se verificar algum dos seguintes sinais de alergia, PARE o tratamento com Voltaren
Emulgelex e avise o seu médico ou farmacêutico imediatamente:
Rash cutâneo, com bolhas, urticária. (pode afetar entre 1 a 10 pessoas em
cada 10.000 pessoas)
Pieira, falta de ar ou sensação de aperto no peito (asma). (pode afetar menos
que 1 pessoa em cada 10.000 pessoas)
Edema da face, lábios, língua ou garganta. (pode afetar 1 pessoa em cada
10.000 pessoas).
Os outros efeitos secundários que podem ocorrer, são geralmente ligeiros,
transitórios e pouco perturbadores (se estiver preocupado, fale com o seu médico ou
farmacêutico).
Efeitos secundários frequentes:
(pode afetar entre 1 a 10 pessoas em cada 100 pessoas)
Rash cutâneo, vermelhidão da pele, comichão ou ardor da pele
Efeitos secundários muito raros:
(pode afetar menos que 1 pessoa em cada 10.000 pessoas)
A pele pode ter um aumento da sensibilidade em relação ao sol. Efeitos
possíveis são queimadura solar com comichão, inchaço e formação de bolhas.
Comunicação de efeitos secundários
Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não
indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Também poderá
comunicar efeitos secundários diretamente ao INFARMED, I.P. através dos contactos
abaixo. Ao comunicar efeitos secundários, estará a ajudar a fornecer mais
informações sobre a segurança deste medicamento.
INFARMED,
I.P.
Direção
de
Gestão
do
Risco
de
Medicamentos
Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53
1749-004 Lisboa
Tel:
+351
21
798
71
40
Fax:
+
351
21
798
73
97
Sítio
da
internet:
http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage
E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt
5.
Como conservar Voltaren Emulgelex
Conservar a temperatura inferior a 30ºC.
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Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.
Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na embalagem e na
bisnaga. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.
Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico.
Pergunte ao seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza.
Estas medidas ajudarão a proteger o ambiente.
6.
Conteúdo da embalagem e outras informações
Qual a composição de Voltaren Emulgelex
A substância ativa é o diclofenac dietilamónio. Cada grama de gel contém 23,2 mg
de diclofenac dietilamónio, correspondendo a 20 mg de diclofenac de sódio.
Os outros excipientes são: álcool isopropílico, propilenoglicol (E1520), Caprilocaprato
de cocoílo, parafina líquida, éter cetostearílico de macrogol, carbómero, dietilamina,
álcool oleico, perfume, butil-hidroxitolueno (E321), água purificada.
Qual o aspeto de Voltaren Emulgelex e conteúdo da embalagem
O Voltaren Emulgelex é um gel cremoso de cor branca a praticamente branca,
refrescante, não gorduroso, não mancha.
Está disponível em bisnagas de 60, 100, 120, 150 e 180 g.
As bisnagas com conteúdo igual ou superior a 75 g podem também estar disponíveis
com uma tampa de forma triangular para um manuseamento mais fácil, o que ajuda
o doente na abertura/fecho da bisnaga. A forma triangular da tampa permite ao
doente agarrá-la mais facilmente e o seu sistema de fecho permite abrir/fechar a
bisnaga apenas com meia volta.
É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.
Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante
Titular da Autorização de Introdução no Mercado
Novartis Consumer Health – Produtos Farmacêuticos e Nutrição, Lda.
Avenida Professor Doutor Cavaco Silva, 10 E, Taguspark
2740-255 Porto Salvo
Portugal
Fabricante
Novartis Consumer Health GmbH
Zielstattstrasse 40
81379 Munique
Alemanha

APROVADO EM
16-12-2014
INFARMED
Este folheto foi revisto pela última vez em

APROVADO EM
10-09-2013
INFARMED
Folheto informativo: Informação para o doente
Zovirax 50 mg/g Creme
Aciclovir
Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar utilizar este medicamento
pois contém informação importante para si.
Utilize este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo
com as indicações do seu médico ou farmacêutico
- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
- Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
- Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não
indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Ver secção 4.
Se não se sentir melhor ou se piorar após 10 dias, tem de consultar um médico.
O que contém este folheto:
1. O que é Zovirax creme e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de utilizar Zovirax creme
3. Como utilizar Zovirax creme
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar Zovirax creme
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que é Zovirax creme e para que é utilizado
Zovirax creme é um medicamento para o tratamento do herpes labial recorrente, que é
causado pelo vírus herpes simplex.
Estudos clínicos com Zovirax creme demonstraram eficácia estatisticamente
significativa na cicatrização das lesões e na atenuação da dor, quando comparado com
um creme placebo:
- o tempo de cicatrização foi até 22% mais rápido (a duração média foi reduzida até 0,5
dias)
- a dor desapareceu cerca de 20% mais rapidamente (a duração média foi reduzida até
0,4 dias)
Aproximadamente 60% do doentes começou o tratamento numa fase inicial (prodroma
ou eritema) e 40% numa fase tardia (pápula ou vesícula)..
Para ajudá-lo a perceber o porquê de ter herpes labial e para ter a certeza que utiliza o
Zovirax creme corretamente, agradecemos que leia este folheto cuidadosamente.
Guarde-o pois pode querer lê-lo outra vez.

2. O que precisa de saber antes de utilizar Zovirax creme
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Não utilize o Zovirax creme:
- se tem alergia ao aciclovir, valaciclovir, propilenoglicol, ou a qualquer outro
componente deste medicamento (indicados na secção 6).
- para infeções por herpes simplex no olho, na área genital ou outras.
- se estiver sob cuidado médico devido a uma doença do sistema imunitário.
- não aplique o creme no interior da boca (Zovirax creme não deve ser usado para tratar
aftas) ou nariz.
Advertências e precauções
Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de utilizar Zovirax creme.
Utilize o creme apenas em lesões provocadas pelo herpes simplex nos lábios e na face.
Evite qualquer contacto com os olhos. Se duvidar que a sua lesão é herpes labial,
consulte o seu médico.
Se as suas lesões de herpes labial são ou vierem a tornar-se muito graves deverá
consultar o seu médico.
Zovirax creme não é recomendado para doentes gravemente imunocomprometidos
(p.ex.: doentes com SIDA ou sujeitos a transplante de medula óssea), para os quais
deverá considerar-se o tratamento oral com aciclovir. Estes doentes devem ser
advertidos a consultar o médico para tratamento de qualquer infeção.
Outros medicamentos e Zovirax
Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a utilizar, ou tiver utilizado
recentemente, ou se vier a utilizar outros medicamentos.
É pouco provável que Zovirax creme interaja significativamente com outros
medicamentos com os quais está a ser tratado.
Gravidez, amamentação e fertilidade
Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte
o seu médico ou farmacêutico antes de utilizar este medicamento.
Zovirax creme contém álcool cetoestearílico e propilenoglicol (E1520).
Este medicamento contém álcool cetoestearílico. Pode causar reações cutâneas locais
(ex: dermatite de contacto).
Este medicamento contém propilenoglicol (E1520). Pode causar irritação cutânea.

3. Como utilizar Zovirax creme
Utilize este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo
com as indicações do seu médico ou farmacêutico. Fale com o seu médico ou
farmacêutico se tiver dúvidas.
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A quantidade de creme da embalagem de 2g é suficiente para um episódio de herpes
labial. É importante começar o tratamento imediatamente após o aparecimento dos
primeiros sintomas de herpes labial.
Muitos doentes com herpes labial conseguem reconhecer quando estão prestes a terem
herpes labial, isto é sentem uma picada, comichão ou formigueiro. Recomenda-se a
aplicação de Zovirax creme tão cedo tanto possível, por exemplo, na fase de
formigueiro. No entanto, pode começar a tratar-se o herpes labial já na fase de vesícula.
Siga a seguintes instruções cuidadosamente:
Adultos e crianças com idade igual ou superior a 12 anos
Aplique o creme, com a ajuda do dedo, de modo a cobrir totalmente a área afetada
incluíndo o limite exterior das vesículas.
Aplicar na área afetada 5 vezes ao dia, ou seja de 4 em 4 horas, não necessitando
aplicar durante a noite. Se esquecer uma aplicação do creme, faça-o logo que se lembre
e depois continue como anteriormente.
Continuar o tratamento por 4 dias (4 x 5). Se a sua lesão não tiver cicatrizado ao fim
deste tempo, poderá manter o tratamento por mais 6 dias. Se a cicatrização total não
ocorrer ao fim de 10 dias, ou se a lesão se tornar muito grave, consulte o seu médico.
Não exceder a dose recomendada
Utilização em crianças
Crianças com idade superior a 2 anos e inferior a 12 anos: consulte o seu médico ou
farmacêutico
Lave as mãos antes e após a aplicação de Zovirax creme de modo a evitar o
agravamento das lesões, transmitir esta infeção a outra pessoa ou a outras partes do seu
corpo.
Se utilizar mais Zovirax creme do que deveria
Se utilizar mais Zovirax creme do que o recomendado, deverá aconselhar-se com o seu
médico ou farmacêutico, levando esta embalagem consigo.
Não é provável que a ingestão acidental de Zovirax creme cause qualquer problema
grave. Todavia, se tal acontecer deverá comunicá-lo ao seu médico ou farmacêutico.
Caso se tenha esquecido de utilizar Zovirax creme

APROVADO EM
10-09-2013
INFARMED
Se se esquecer de aplicar o creme conforme o recomendado, não se preocupe. Faça uma
aplicação logo que se lembre e depois continue como anteriormente.
Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico
ou farmacêutico.

4. Efeitos secundários possíveis
Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos secundários,
embora estes não se manifestem em todas as pessoas. Este creme tem sido receitado por
médicos a milhões de pessoas e é normalmente bem tolerado. Todavia, algumas pessoas
podem ter os seguintes efeitos secundários:
Um ardor ou picada, pode ocorrer logo após a aplicação, mas este irá desaparecer
rapidamente.
Ocasionalmente pode aparecer vermelhidão, comichão, uma ligeira secura ou
escamação da pele.
Raramente pode desenvolver-se uma reação alérgica da pele e ainda mais raramente
esta reação será grave, por exemplo inchaço facial. Se tal acontecer, pare de aplicar o
medicamento e consulte imediatamente o médico.
Comunicação de efeitos secundários
Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não
indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico Também poderá
comunicar efeitos secundários diretamente através ao INFARMED, I.P. através dos
contactos abaixo. Ao comunicar efeitos secundários, estará a ajudar a fornecer mais
informações sobre a segurança deste medicamento.
INFARMED, I.P.
Direção de Gestão do Risco de Medicamentos
Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53
1749-004 Lisboa
Tel: +351 21 798 71 40
Fax: + 351 21 798 73 97
Sítio da internet: http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage
E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt

5. Como conservar Zovirax creme
Conservar a temperatura inferior a 25°C.
Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.
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Antes de iniciar o tratamento deve verificar o prazo de validade inscrito na embalagem.
Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na embalagem, após
"VAL.”. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.
Não utilize este medicamento se verificar que a embalagem está danificada.
Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte
ao seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas
ajudarão a proteger o ambiente.
Lembre-se
O herpes labial é contagioso.
O vírus pode infetar outras parte do seu corpo. Para reduzir o risco de transmitir a
infeção a outras pessoas, não permita que lhe toquem nas lesões, partilhem a sua toalha,
etc. Deverá evitar beijar e ter sexo oral se você ou o seu parceiro tiverem uma lesão de
herpes labial. Lave sempre as mãos antes e depois de tocar nas lesões de herpes labial.
Evite tocar nos seus olhos. A infeção por herpes simplex do olho pode provocar o
aparecimento de úlceras na córnea.
Evite beijar – especialmente crianças – quando tiver herpes labial.
Evite rebentar ou espremer as lesões ou arrancar as crostas, porque poderá infetar as
lesões com outros germes, bem como infetar os seus dedos com o vírus.
Evite partilhar os seus utensílios pessoais (talheres, copos, etc.).
Informação ao doente
O herpes labial é uma infeção que é causada pelo Vírus herpes simplex (HSV) que está
dormente (latente) nos gânglios nervosos da face.
Quando é que a primeira infeção ocorre
O primeiro contacto com o vírus ocorre normalmente na infância, provavelmente após
ser beijado por uma pessoa infetada. O vírus passa através da pele, dirige-se até ao
tecido nervoso onde permanece até ser ativado. Normalmente com este primeiro
contacto não ocorre um episódio de herpes labial.
O que pode ativar o Vírus
Vários fatores podem ativar o vírus, incluindo constipações, gripe, menstruação, fadiga,
perturbações emocionais, stress, lesões físicas, luz do sol intensa ou alterações
climatéricas. Uma vez ativado, o vírus dirige-se do nervo para a pele dos Lábios e da
zona circundante, onde provoca o desenvolvimento de lesões de herpes labial.
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6. Conteúdo da embalgem e outras informações
Qual a composição de Zovirax creme:
A substância ativa é o aciclovir. Cada grama de creme contém 50 mg de aciclovir.
Os outros componentes (excipientes) são poloxamero, álcool cetoestearílico,
laurilsulfato de sódio, vaselina branca, monoestearatoglicerilo, propilenoglicol (E1520),
água purificada, dimeticone, estearato de polietilenoglicol 100 e parafina líquida.
Qual o aspeto de Zovirax creme e conteúdo da embalagem:
O Zovirax creme é um creme branco e macio.
Zovirax creme apresenta-se disponível em bisnaga de alumínio de 2 g e 10 g e bomba
doseadora de 2 g.
Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante
Titular da Autorização de Introdução no Mercado:
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Produtos para a Saúde e Higiene, Lda.
Rua Dr. António Loureiro Borges n.º3
Arquiparque Miraflores
1495-131 Algés
Portugal
Fabricante:
Glaxo Wellcome Operations Uk, Ltd.
Harmire Road Barnard Castle
DL12 8DT County Durham
Barnard Castle - County Durham
Reino Unido

Este folheto foi revisto pela última vez em

APROVADO EM
13-05-2016
INFARMED
Folheto informativo: Informação para o utilizador
Acetilcisteína BLUEPHARMA 600 mg Comprimidos efervescentes
Acetilcisteína
Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento,
pois contém informação importante para si.
Tome este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo
com as indicações do seu médico ou farmacêutico.
-Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não
indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Ver secção 4.
O que contém este folheto:
1.O que é Acetilcisteína BLUEPHARMA e para que é utilizado
2.O que precisa de saber antes de tomar Acetilcisteína BLUEPHARMA
3.Como tomar Acetilcisteína BLUEPHARMA
4.Efeitos secundários possíveis
5.Como conservar Acetilcisteína BLUEPHARMA
6.Conteúdo da embalagem e outras informações
1.O que é Acetilcisteína BLUEPHARMA e para que é utilizado
Acetilcisteína BLUEPHARMA pertence ao grupo farmacoterapêutico: 5.2.2 - Aparelho
Respiratório; Antitússicos e expetorantes; Expetorantes.
Este medicamento fluidifica as secreções e favorece a expetoração. Pelo seu caráter
antioxidante, exerce ainda uma ação protetora no aparelho respiratório, face aos
fenómenos tóxicos que se desencadeiam pela libertação de substâncias oxidantes de
diversas origens.
Acetilcisteína BLUEPHARMA está assim indicada como adjuvante mucolítico do
tratamento antibacteriano das infeções respiratórias, em presença de hipersecreção
brônquica.
2.O que precisa de saber antes de tomar Acetilcisteína BLUEPHARMA
Não tome Acetilcisteína BLUEPHARMA se:
tem alergia (hipersensibilidade) à acetilcisteína ou a qualquer outro componente
deste medicamento (indicados na secção 6).
Se sofrer de úlcera no estômago ou intestinos.
Se estiver a tomar nitroglicerina (um medicamento usado no tratamento da angina
de peito).
Advertências e precauções
Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar Acetilcisteína BLUEPHARMA
se:
Se sofre de asma ou tem história de broncoespasmo.
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Se sofre de insuficiência respiratória grave.
Se o seu estado de saúde se encontra debilitado, dado que pela diminuição do
reflexo da tosse, há risco de obstrução das vias aéreas como consequência do
aumento da quantidade de secreções.
Se costuma ter problemas gastroduodenais (estômago e intestino delgado). Os
mucolíticos têm a capacidade de destruir a barreira mucosa do estômago, pelo que
deverão ser utilizados com precaução em indivíduos suscetíveis a úlceras
gastroduodenais.
Se estiver grávida ou a pensar engravidar, ou a amamentar.
O uso de um mucolítico implica uma diminuição da viscosidade e a remoção do
muco, tanto através da atividade ciliar do epitélio, como pelo reflexo da tosse, sendo
portanto de esperar um aumento da expetoração e da tosse no início do tratamento.
Crianças
Acetilcisteína BLUEPHARMA não deve ser tomado por crianças com idade inferior a
12 anos.
Outros medicamentos e Acetilcisteína BLUEPHARMA
Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar, tiver tomado
recentemente ou se vier a tomar outros medicamentos.
A acetilcisteína está contraindicada em associação com:
Nitroglicerina: a associação de acetilcisteína e nitroglicerina causa hipotensão
(diminuição da pressão arterial) e dor de cabeça induzida pela nitroglicerina.
Antitússicos e secantes das secreções.
Recomenda-se precaução na associação de acetilcisteína com:
Sais de ouro, cálcio ou ferro: a administração de acetilcisteína com medicamentos
contendo sais de ouro, cálcio ou ferro, deve ser realizada a horas diferentes, devido
a uma possível interação.
Antibióticos do grupo das cefalosporinas: a acetilcisteína pode também interagir com
estes medicamentos, pelo que a toma deve ser efetuada a horas diferentes.
A Acetilcisteína BLUEPHARMA não interage com antibióticos tais como a amoxicilina,
eritromicina, doxiciclina ou bacampicilina, assim como a associação amoxicilina +
ácido clavulânico.
Acetilcisteína BLUEPHARMA com alimentos e bebidas
Não se conhecem restrições à utilização de Acetilcisteína BLUEPHARMA com
alimentos e bebidas.
Gravidez e amamentação
Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar,
consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento.
Gravidez: Embora não se tenha demonstrado que a acetilcisteína possa causar
malformações nos fetos, recomenda-se precaução se administrada durante a
gravidez.
Amamentação: Embora não se tenha demonstrado que a acetilcisteína se dissolva no
leite materno, recomenda-se precaução se administrada durante a amamentação.
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Condução de veículos e utilização de máquinas
Não foram observados efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas.
Acetilcisteína BLUEPHARMA contém hidrogenocarbonato de sódio e sacarina sódica,
pelo que contém 193,80 mg de sódio por comprimido. Esta informação deve ser tida
em consideração em doentes em dieta controlada em sódio.
3.Como tomar Acetilcisteína BLUEPHARMA
Tome este medicamento exatamente como está descrito neste folheto ou de acordo
com as indicações do seu médico ou farmacêutico. Fale com o seu médico ou
farmacêutico se tiver dúvidas.
Acetilcisteína BLUEPHARMA é administrado por via oral. Dissolver o comprimido em
meio copo de água. Aguardar que se dissolva completamente e ingerir de imediato.
Usar copo de material de vidro ou plástico (nunca usar com material de borracha ou
de metal).
É normal a presença de um leve odor sulfúrico, uma vez que é próprio da substância
ativa (acetilcisteína).
A dose recomendada é:
Adultos: 1 comprimido efervescente por dia, de preferência à noite. Dose máxima
diária recomendada é 600 mg/dia.
Crianças: Não usar em crianças com idade inferior a 12 anos.
Crianças com idade superior a 12 anos: dose idêntica à dos adultos.
Idosos: Este medicamento é apropriado para utilização no idoso. Recomenda-se
precaução nos casos de existência de úlceras no estômago ou intestinos (ver “Não
tome Acetilcisteína BLUEPHARMA e “Advertências e precauções”).
Se tomar mais Acetilcisteína BLUEPHARMA do que deveria
A acetilcisteína foi administrada, no homem, em doses até 500 mg/kg/dia sem se
terem verificado efeitos secundários, pelo que é possível excluir a possibilidade de
intoxicação por sobredosagem. Caso se verifiquem efeitos secundários, deve-se
interromper o tratamento e consultar um médico ou hospital para receber o
tratamento apropriado.
Caso se tenha esquecido de tomar Acetilcisteína BLUEPHARMA
Caso se tenha esquecido de tomar um comprimido, este deverá ser tomado o mais
rapidamente possível, continuando o tratamento habitual. No entanto, quando já
estiver próximo da toma seguinte, é preferível não tomar o comprimido esquecido e
tomar o seguinte à hora prevista.
Não tome uma dose a dobrar para compensar um comprimido que se esqueceu de
tomar.
Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu
médico ou farmacêutico.
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4.Efeitos secundários possíveis
Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos secundários,
embora estes não se manifestem em todas as pessoas.
Ocasionalmente, podem produzir-se alterações digestivas (náuseas, vómitos e
diarreias).
Raramente, podem ocorrer reações de hipersensibilidade, como urticária e
broncoespasmos.
Recomenda-se especial atenção nos doentes asmáticos devido ao risco de ocorrência
de broncoconstrição. Nestes casos deve interromper-se o tratamento e consultar um
médico.
Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não
indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico.
Comunicação de efeitos secundários
Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não
indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Também poderá
comunicar efeitos secundários diretamente através do
INFARMED, I.P.
Direção de Gestão do Risco de Medicamentos
Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53
1749-004 Lisboa
Tel: +351 21 798 71 40
Fax: + 351 21 798 73 97
Sítio da internet:
http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage
E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt
Ao comunicar efeitos secundários, estará a ajudar a fornecer mais informações sobre
a segurança deste medicamento.
5.Como conservar Acetilcisteína BLUEPHARMA
Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.
Não conservar acima de 30 ºC.
Manter o tubo bem fechado, para proteger da humidade.
Validade após abertura: 6 meses.
Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na embalagem
exterior e no rótulo do tubo, após VAL. O prazo de validade corresponde ao último
dia do mês indicado.
Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico.
Pergunte ao seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza.
Estas medidas ajudarão a proteger o ambiente.
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6.Conteúdo da embalagem e outras informações
Qual a composição de Acetilcisteína BLUEPHARMA
A substância ativa é a acetilcisteína.
Os outros componentes são: ácido cítrico anidro, maltodextrina, hidrogenocarbonato
de sódio, aroma de laranja, leucina e sacarina sódica.
Qual o aspeto de Acetilcisteína BLUEPHARMA e conteúdo da embalagem
Acetilcisteína BLUEPHARMA apresenta-se sob a forma de comprimidos efervescentes
redondos, brancos e planos.
Os comprimidos efervescentes de Acetilcisteína BLUEPHARMA estão acondicionados
em tubos de polipropileno fechados com uma tampa de polietileno contendo sílica gel
como agente exsicante. Os tubos são inseridos em caixas de cartão litografado,
juntamente com o folheto.
Acetilcisteína BLUEPHARMA está disponível em embalagens (tubos) contendo 20
comprimidos efervescentes.
Titular da Autorização de Introdução no Mercado
Bluepharma Genéricos - Comércio de Medicamentos, S.A.
São Martinho do Bispo
3045-016 Coimbra
Fabricante
E-Pharma Trento S.p.A.
Frazione Ravina
Via Provina, 2
38123 Trento – TN
Itália
Este folheto foi revisto pela última vez em
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FOLHETO INFORMATIVO
Ácido Acetilsalicílico ratiopharm 500 mg comprimidos
Ácido acetilsalicílico
Este folheto contém informações importantes para si. Leia-o atentamente.
Este medicamento pode ser adquirido sem receita médica. No entanto, é necessário
tomar Ácido Acetilsalicílico ratiopharm com precaução para obter os devidos resultados.
- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler.
- Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
- Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos
secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

Neste folheto:
1.O que é Ácido Acetilsalicílico ratiopharm e para que é utilizado
2.Antes de tomar Ácido Acetilsalicílico ratiopharm
3.Como tomar Ácido Acetilsalicílico ratiopharm
4.Efeitos secundários possíveis
5.Como conservar Ácido Acetilsalicílico ratiopharm
6.Outras informações

1. O QUE É ÁCIDO ACETILSALICÍLICO RATIOPHARM E PARA QUE É UTILIZADO
Grupo farmacoterapêutico: 2.10 - Sistema Nervoso Central. Analgésicos e antipiréticos
O ácido acetilsalicílico é um anti-inflamatório não esteróide com propriedades
analgésicas, antipiréticas e anti-inflamatórias.
O ácido acetilsalicílico também inibe a agregação plaquetária.
Este medicamento é utilizado no tratamento sintomático das dores de intensidade ligeira
a moderada e/ou dos estados febris.
Este medicamento destina-se à utilização em doentes adultos e crianças com peso
corporal superior a 30 Kg.
2. ANTES DE TOMAR ÁCIDO ACETILSALICÍLICO RATIOPHARM
Não tome Ácido Acetilsalicílico ratiopharm
Se tem hipersensibilidade (alergia) ao ácido acetilsalicílico ou a qualquer outro
ingrediente
Se tem história de asma induzida pela administração de salicilatos ou substâncias com
acção semelhante, sobretudo anti-inflamatórios não esteróides;
Nas crianças com menos de 6 anos de idade pois pode conduzir a inalação acidental;
usar outra formulação;
Se está grávida, excepto se for aconselhada pelo seu médico
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Se tem uma úlcera péptica activa;
Se sofre de qualquer doença hemorrágica constitucional ou adquirida;
Se tem risco de hemorragias;
Se sofre de insuficiência hepática grave;
Se sofre de insuficiência renal grave;
Se sofre de insuficiência cardíaca grave não controlada;
Em associação com o metotrexato em doses iguais ou superiores a 15 mg/semana;
associação com os anticoagulantes orais nos casos em que os salicilatos são utilizados
em doses elevadas, nomeadamente no tratamento de patologias reumatismais.
Tome especial cuidado com Ácido Acetilsalicílico ratiopharm
Para evitar o risco de uma sobredosagem, deve verificar a ausência de ácido
acetilsalicílico na composição de outros medicamentos.
Durante o tratamento a longo prazo com elevadas doses de analgésico, pode sentir
dores de cabeça que não devem ser tratadas com doses mais elevadas.
Em geral, o uso habitual de analgésicos, especialmente a associação de diferentes
substâncias analgésicas, pode conduzir a lesões renais persistentes com o risco de
insuficiência renal.
Observaram-se casos de síndrome de Reye o qual é muito raro mas que põe a vida em
risco têm sido observados em crianças com sinais de infecções virais (em particular
varicela e síndrome de tipo gripal). Consequentemente o ácido acetilsalicílico deve ser
dado a crianças com menos de 16 anos apenas com recomendação médica quando
outras medidas falharam. Se sintomas como vómitos persistentes, diminuição da
consciência ou comportamento anormal ocorrerem durante o tratamento, este deve ser
interrompido.
Se tem deficiência em G6PD, aconselhe-se com o seu médico pois doses elevadas de
ácido acetilsalicílico podem provocar hemólises.
Nas crianças com menos de 1 mês, a administração de ácido acetilsalicílico só se
justifica em certas situações condicionadas pela prescrição médica. A administração
dos comprimidos a crianças com menos de 6 anos está contra-indicada pois pode
conduzir a inalação acidental.
Nos doentes idosos, nos doentes com peso corporal mais baixo e nos doentes tratados
com anti-coagulantes ou anti-agregantes plaquetários há um maior risco de ocorrer uma
hemorragia e/ou úlcera/perfuração gastrointestinal.
Antes de ser submetido a uma pequena cirurgia (ex.: extracção de um dente) informe o
seu médico de que está a tomar um medicamento contendo ácido acetilsalicílico.
O efeito anti-agregante plaquetário do ácido acetilsalicílico se verifica mesmo com
doses muito baixas e persiste por vários dias, assim pode haver risco de hemorragia em
caso de uma intervenção cirúrgica, mesmo em pequena cirurgia (ex.: extracção
dentária).
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Tomar Ácido Acetilsalicílico ratiopharm com outros medicamentos
Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente
outros medicamentos, incluindo medicamentos sem receita médica.
A associação de ácido acetilsalicílico com doses elevadas de anticoagulantes orais e de
metotrexato está contra-indicada.
A toma de ácido acetilsalicílico em simultâneo com anticoagulantes orais, heparinas
parentéricas, pentoxifilina, trombolíticos, ticlopidina pode aumentar o risco de ocorrência
de hemorragias.
Deve ter cuidado ao utilizar ácido acetilsalicílico associado a outros anti-inflamatórios
não esteróides visto que esta associação pode aumentar o risco de hemorragia
digestiva ou aparecimento de úlcera.
Não deve tomar medicamentos uricosúricos (ex.: benzobromarona, probenecida) em
associação com ácido acetilsalicílico.
O ácido acetilsalicílico aumenta o efeito hipoglicemiante dos antidiabéticos orais
(insulina, glibenclamida, cloropropamida); deve controlar os valores da glicémia.
Quando associado aos inibidores da ECA este medicamento diminui o seu efeito antihipertensor e pode afectar a função renal.
Se toma habitualmente medicamentos diuréticos deve manter-se bem hidratado
enquanto estiver a tomar ácido acetilsalicílico.
É necessário que o médico ajuste a dose de ácido acetilsalicílico durante a associação
e após a interrupção do tratamento com glucocorticóides por via sistémica.
Se toma metotrexato em doses baixas deverá controlar semanalmente o hemograma,
durante as primeiras semanas de tratamento com ácido acetilsalicílico.
Existe o risco de o ácido acetilsalicílico diminuir a eficácia do dispositivo intra-uterino.
Os medicamentos de acção tópica a nível gastrointestinal (ex.: sais, óxidos e hidróxidos
de magnésio, alumínio e de cálcio) aumentam a eliminação dos salicilatos na urina.
Gravidez
Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento.
Durante o primeiro e segundo trimestres de gravidez o seu médico pode receitar-lhe
ácido acetilsalicílico em situações esporádicas.
Durante o terceiro trimestre de gravidez está contra-indicado o tratamento com ácido
acetilsalicílico, excepto em situações muito especiais que exigem uma estreita vigilância
médica.
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Aleitamento
Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento.
Não tome este medicamento se estiver a amamentar.
Condução de veículos e utilização de máquinas
O ácido acetilsalicílico não interfere com a capacidade de conduzir e utilizar máquinas.

3. COMO TOMAR ÁCIDO ACETILSALICÍLICO RATIOPHARM
Os comprimidos podem ser ingeridos sem mastigar, ou dissolvidos em água antes de
serem ingeridos, preferencialmente antes ou durante uma refeição, mesmo que ligeira.
Devido à possibilidade de ocorrência de síndrome de Reye, não deve ser administrado
a crianças com menos de 12 anos, a não ser sob prescrição e estreita vigilância
médica.
Tomar Ácido Acetilsalicílico ratiopharm sempre de acordo com as instruções do médico.
Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas. A dose habitual, estabelecida
em função das indicações, é a seguinte:
Em adultos e em crianças pesando mais de 50 kg (acima dos 15 anos de idade):
A dose usual é de um comprimido de 500 mg, repetida se necessário, com um intervalo
mínimo de 4 horas.
Se a dor for forte ou tiver febre, dois comprimidos de 500 mg, repetidos se necessário,
com um intervalo mínimo de 4 horas, sem exceder a dose de 6 comprimidos por dia.
Nos idosos:
A dose usual é de um comprimido de 500 mg, repetida se necessário com um intervalo
mínimo de 4 horas.
Se a dor for forte ou tiver febre, dois comprimidos de 500 mg, repetidos se necessário
com um intervalo mínimo de 4 horas, sem exceder a dose de 4 comprimidos por dia.
Nas crianças com mais de 6 anos e pesando entre 30 e 50 kg (cerca dos 9 aos 15 anos
de idade):
Nas crianças, é essencial cumprir as doses definidas de acordo com o peso da criança
e escolher a formulação adequada. Idades aproximadas de acordo com o peso são
dadas a título de informação.

Nas crianças com peso corporal entre 30 e 40 kg (cerca de 9 a 13 anos de idade), a
posologia é 1 comprimido por toma, repetida se necessário após 6 horas, sem exceder
a dose de 4 comprimidos ao dia.
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Nas crianças com peso corporal entre 41 e 50 kg (cerca de 12 a 15 anos de idade), a
posologia é de um comprimido por toma, repetida se necessário 4 horas mais tarde,
sem exceder a dose de 6 comprimidos por dia.
Frequência de administração:
No adulto: as tomas devem ser espaçadas em 4 horas, no mínimo.
Na criança (dos 30 aos 50 kg) as tomas devem ser regularmente espaçadas, mesmo
durante a noite: restringir-se à posologia acima mencionada.
Duração do tratamento:
O ácido acetilsalicílico não deve ser usado por um período superior a 3-5 dias sem
indicação do médico ou dentista.
Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver a impressão de que Ácido
Acetilsalicílico ratiopharm é demasiado forte ou demasiado fraco.
Se tomar mais Ácido Acetilsalicílico ratiopharm do que deveria:
Deverá contactar o seu médico ou farmacêutico.
Zumbidos nos ouvidos, sensação de diminuição da acuidade auditiva, cefaleias e
vertigens são os sinais de uma sobredosagem e podem ser controlados através da
redução da posologia.
Os sintomas de uma intoxicação grave são: febre, hiperventilação, cetose, alcalose
respiratória, acidose metabólica, coma, colapso cardiovascular, insuficiência
respiratória, hipoglicémia grave. Neste caso é necessário dirigir-se de imediato ao
hospital.
Deverá temer-se uma intoxicação nos indivíduos idosos e sobretudo nas crianças mais
jovens (sobredosagem terapêutica ou intoxicação acidental frequente), pois nestes
casos pode ser fatal.
Caso se tenha esquecido de tomar Ácido Acetilsalicílico ratiopharm:
Não tome uma dose a dobrar para compensar a dose que se esqueceu de tomar.

4. EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS
Como os demais medicamentos, Ácido Acetilsalicílico ratiopharm pode causar efeitos
secundários, no entanto estes não se manifestam em todas as pessoas.
Efeitos gastrointestinais:
Dor abdominal, úlcera e perfuração gastroduodenal, hemorragias gastrointestinais
evidentes ou ocultas. Estas hemorragias são tanto mais frequentes quanto mais
elevada é a posologia.
Efeitos sobre o sistema nervoso central:
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Dores de cabeça, vertigens, sensação de diminuição da acuidade auditiva, tinido, que
são habitualmente um sinal de sobredosagem.
Efeitos no sangue:
Aumento do tempo de hemorragia. Este efeito mantém-se entre 4 a 8 dias após a
interrupção da administração da ácido acetilsalicílico. Pode haver risco de hemorragia
em caso de intervenção cirúrgica.
Reacções de hipersensibilidade:
Urticária, reacções cutâneas, reacções anafilácticas, asma, edema de Quincke,
Síndrome de Reye.
Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos
secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

5. COMO CONSERVAR ÁCIDO ACETILSALICÍLICO RATIOPHARM
Manter fora do alcance e da vista das crianças.
Não conservar acima de 25°C
Conservar na embalagem de origem.
Não utilize Ácido Acetilsalicílico ratiopharm após o prazo de validade impresso na
embalagem exterior, a seguir a VAL. O prazo de validade corresponde ao último dia do
mês indicado.

6. OUTRAS INFORMAÇÕES

Qual a composição de Ácido Acetilsalicílico ratiopharm
A substância activa é o ácido acetilsalicílico. Cada comprimido contém 500 mg de ácido
acetilsalicílico.
Os outros componentes são amido de milho, celulose microcristalina e celulose em pó.
Qual o aspecto de Ácido Acetilsalicílico ratiopharm e conteúdo da embalagem
Os comprimidos de Ácido Acetilsalicílico ratiopharm são brancos, redondos, biconvexos
com larga ranhura em cruz num dos lados.
Os comprimidos são acondicionados em blisters termoformados (PVC/Alumínio).
Estão disponíveis embalagens de 10, 20, 30, 50, 60, 100 e 500 comprimidos.
É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.
Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante
ratiopharm Lda.
EDIFÍCIO TEJO - 6º piso
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Rua Quinta do Pinheiro
2790-143 Carnaxide
Fabricante
Merckle GmbH
Ludwing-Merckle Strasse, 3
D-89143 Blaubeuren
Alemanha

Este folheto foi aprovado pela última vez em
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FOLHETO INFORMATIVO: INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR
Aero-OM, 42 mg, comprimidos para mastigar
Simeticone
Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento pois
contém informação importante para si.
Tome este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo
com as indicações do seu médico, farmacêutico ou enfermeiro.
- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
- Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
- Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não
indicados neste folheto, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro.Ver
secção 4.
- Se não se sentir melhor ou se piorar, tem de consultar um médico.
O que contém este folheto:
1. O que é Aero-OM e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de tomar Aero-OM
3. Como tomar Aero-OM
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar Aero-OM
6. Conteúdo da embalagem e outras informações
1. O que é Aero-OM e para que é utilizado
Antiflatulento.
Aero-OM contém simeticone como substância ativa. O simeticone pertence a um
grupo de medicamentos que reduz a acumulação de gases no estômago e nos
intestinos.
Crianças com 12 ou mais anos e Adultos
Aero-OM é usado no tratamento da distensão abdominal funcional, flatulência e
meteorismo (sintomas relacionados com a acumulação de gases).
Se não se sentir melhor ou se piorar, tem de consultar um médico.
2. O que precisa de saber antes de tomar Aero-OM
Não tome Aero-OM
- se tem alergia ao simeticone ou a qualquer outro componente deste medicamento
(indicados na secção 6).
Advertências e precauções
Fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro antes de tomar Aero-OM
Se tem dificuldade em mastigar comprimidos.
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Aero-OM comprimidos para mastigar não deve ser utilizado em caso de suspeita de
existir obstrução intestinal (Ileus).
Crianças
Aero-OM comprimidos não está recomendado em crianças menores de 12 anos
devido a limitada informação de segurança.
Outros medicamentos e Aero-OM
Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado
recentemente ou se vier a tomar outros medicamentos.
Aero-OM não deve ser utilizado em conjunto com parafina líquida um laxante que é
um óleo mineral.
Aero-OM com alimentos ou bebidas
Sem efeito
Gravidez, amamentação e fertilidade
Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar,
consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento.
Gravidez:
Não existem dados sobre a utilização de simeticone na gravidez. Contudo como o
simeticone não é absorvido no estômago ou nos intestinos o risco potencial é muito
baixo. Como não existem dados sobre a sua utilização durante a gravidez consulte o
seu médico antes de tomar Aero-OM.
Amamentação:
A passagem de simeticone no leite materno é desconhecida. Contudo como o
simeticone não é absorvido no estômago ou nos intestinos o risco potencial é muito
baixo. Consulte o seu médico antes de tomar qualquer medicamento.
Condução de veículos e utilização de máquinas
Sem efeito.
Aero-OM contém sacarose.
Doentes diabéticos ou com regimes de redução de açúcares devem ter em
consideração que Aero-OM contém sacarose (435 mg por comprimido para
mastigar).
Se foi informado pelo seu médico que tem intolerância a alguns açúcares, contacte-o
antes de tomar este medicamento.
3. Como tomar Aero-OM
Tome este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo
com as indicações seu médico ou farmacêutico. Fale com o seu médico ou
farmacêutico se tiver dúvidas.
A dose recomendada para crianças de 12 ou mais anos é de 1 ou 2 comprimidos 3 a
4 vezes por dia e para os adultos é de 2 comprimidos, 4 vezes ao dia. Os
comprimidos devem ser mastigados e tomados após as refeições.
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A duração do tratamento não deverá ser superior a 10 dias.
Utilização em crianças
Aero-OM comprimidos não está recomendado em crianças menores de 12 anos
devido a limitada informação de segurança.
Se tiver a sensação de que o efeito do Aero-OM é muito forte ou muito fraco, fale
com o seu médico ou farmacêutico.
Se tomar mais Aero-OM do que deveria
Consulte o seu médico ou farmacêutico sobre o que fazer.
Caso se tenha esquecido de tomar Aero-OM:
Não tome uma dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de tomar.
Consulte o seu farmacêutico sobre o que fazer.
Se parar de tomar Aero-OM
Não existem efeitos da interrupção do tratamento com Aero-OM.
Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu
médico ou farmacêutico.
4. Efeitos secundários possíveis
Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos secundários,
embora estes não se manifestem em todas as pessoas.
Como resultado da administração deste medicamento poderão surgir efeitos pouco
frequentes tais como: diarreia e dores abdominais, obstrução dos intestinos (Ileus)
náuseas ou vómitos. Foram notificados casos raros (pelo menos 1 caso em 10 000
doentes) de reacções de hipersensibilidade, tais como erupção cutânea, comichão
(prurido), edema da face e língua e dificuldade respiratória.
Em caso de aparecimento de um ou vários destes sintomas consulte o seu médico ou
farmacêutico sobre o que fazer. Nunca pare o tratamento sem perguntar primeiro ao
seu médico ou farmacêutico.
Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos
secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.
Comunicação de efeitos secundários
Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não
indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Também poderá
comunicar efeitos secundários diretamente ao INFARMED, I.P. através dos contactos
abaixo. Ao comunicar efeitos secundários, estará a ajudar a fornecer mais
informações sobre a segurança deste medicamento
INFARMED, I.P.
Direção de Gestão do Risco de Medicamentos
Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53
1749-004 Lisboa
Tel.: +351 21 798 73 73
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Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita)
Fax: + 351 21 798 73 97
Sítio da internet:
http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage
E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt
5. Como conservar Aero-OM
Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.
Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na embalagem após
VAL. . O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.
Conservar a temperatura inferior a 25ºC.
Não utilize este medicamento se verificar deterioração do blister.
Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico.
Pergunte ao seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza.
Estas medidas ajudarão a proteger o ambiente.
6. Conteúdo da embalagem e outras informações
Qual a composição de Aero-OM
- A substância ativa é o simeticone. Cada comprimido para mastigar contém 42 mg
de simeticone.
- Os outros componentes são: sacarose, povidona, sílica coloidal anidra, estearato de
magnésio e vanilina.
Qual o aspeto de Aero-OM e conteúdo da embalagem:
Aero-OM é um comprimido para mastigar, redondo, biconvexo, branco a amarelado.
Embalagens com 20, 60 ou 100 comprimidos para mastigar.
É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.
Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante
OM PHARMA, S.A.
R. da Indústria, 2 - Quinta Grande
2610-088 Amadora - Lisboa
Portugal
Tel.: 21 470 85 00
Fax: 21 470 85 06
Este folheto foi revisto pela última vez em
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ALGIK 500 mg + 50 mg Pó para solução oral
Paracetamol + Cafeína
Este folheto contém informações importantes para si. Leia-o atentamente.
Este medicamento pode ser adquirido sem receita médica.No entanto, é necessário
utilizar ALGIK com precaução para obter os devidos resultados.
Conserve este folheto. Pode ter a necessidade de o reler.
Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, solicite os serviços do farmacêutico.
Em caso de agravamento ou persistência dos sintomas, consulte o seu médico.
Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos
secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.
Neste folheto:
1. O que é o ALGIK e para que é utilizado
2. Antes de tomar ALGIK
3. Como tomar ALGIK
4. Efeitos secundários possíveis.
5. Como conservar ALGIK
6. Outras informações

1. O QUE É ALGIK E PARA QUE É UTILIZADO
Tratamento sintomático de:
Afecções dolorosas tais como: dores de cabeça ligeiras a moderadas, dores de dentes,
dores musculares ligeiras a moderadas, dores pós-traumáticas, dismenorreia.
Febre de duração inferior a 3 dias.

2. ANTES DE TOMAR ALGIK
Não tome ALGIK
Se tem alergia (hipersensibilidade) ao paracetamol, fenacetina , cafeína ou a qualquer
outro componente de ALGIK.
Se sofrer de insuficiência hepatocelular grave.
Se sofrer de porfiria.
Tome especial cuidado com Algik
Em casos de insuficiência hepática, alcoolismo crónico ou em casos de administração
simultânea com medicamentos hepatóxicos.
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Administrar com particular precaução em pacientes com danos renais graves (riscos de
efeitos secundários renais devido ao uso crónico de doses elevadas), doenças de
estômago, intestinos, anemia e hemorragia digestiva.
O ALGIK contém paracetamol, por isso não usar doses maiores que as recomendadas,
nem durante mais de três dias. A administração a crianças com menos de 12 anos deve
obedecer a prescrição médica
Consultar o médico antes da administração de ALGIK, em casos de alcoolismo e de
tratamento por anticoagulantes, soporíferos, barbitúricos, aspirina e outros antiinflamatórios.
Deve consultar o médico caso a dismenorreia (dores menstruais) se acompanhe de
qualquer outra alteração não habitual.
O ALGIK, não deve ser usado para o tratamento da dor por mais de dez dias, excepto se
prescrito pelo médico, pois uma dor intensa e prolongada pode indicar uma doença que
exija avaliação e tratamento médico.
O ALGIK, não deve ser usado para a medicação da febre elevada (superior a 39,5ºC),
febre de duração superior a três dias ou febre recorrente, excepto se prescrito pelo
médico, uma vez que estas situações podem ser indicativas de doença grave que podem
necessitar de avaliação e tratamento médico.
O uso prolongado de analgésicos, ou o uso inapropriado de doses elevadas, pode
provocar dores de cabeça que não devem ser tratadas com doses aumentadas do
medicamento.
Deve ser reduzido o consumo de medicamentos, alimentos ou bebidas contendo cafeína
durante a terapêutica com este medicamento.
A cafeína em doses elevadas pode provocar alterações cardiovasculares graves, tais
como arritmias, disrritmias e palpitações, e estimulação excessiva do sistema nervosos
central.
Ao tomar ALGIK com outros medicamentos
O álcool e outras substâncias hepatotóxicas, aumentam os riscos dos efeitos secundários
hepáticos devidos ao paracetamol.
O uso crónico de medicamentos indutores enzimáticos tais como os barbitúricos podem
reduzir os efeitos terapêuticos do paracetamol.
A administração de doses crónicas elevadas de paracetamol pode potenciar o efeito dos
anticoagulantes cumarinicos.
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Em geral, não é conveniente associar o paracetamol com AINEs, devido a riscos
aumentados de efeitos secundários renais.
Os efeitos da cafeína podem ser potenciados pela isoniazida e o meprobamato.
A administração concomitante de paracetamol e zidovudina pode aumentar a incidência
ou agravar a neutropénia.
A administração simultânea de paracetamol e cloranfenicol pode atrasar marcadamente
a excreção de cloranfenicol, aumentando as suas concentrações plasmáticas e causando
um aumento do risco de toxicidade.
A velocidade de absorção do paracetamol pode ser reduzida pela colestiramina. Esta
interacção pode ser evitada se a administração da colestiramina se fizer com o intervalo
de uma hora após a administração do paracetamol, de forma a garantir o efeito
analgésico máximo.
Gravidez e aleitamento
Uma vez que o paracetamol e a cafeína atravessam a placenta e são excretados no leite
materno, o Algik quando prescrito durante a gravidez e o aleitamento deve ser
administrado num período de tempo, o mais breve possível.
Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento.
Condução de veículos e utilização de máquinas:
Não tem efeitos sobre a condução e o uso de máquinas.
Informações importantes sobre alguns componentes de ALGIK
Contém lactose mono-hidratada. Se foi informado pelo seu médico que tem intolerância
a alguns açúcares, contacte-o antes de tomar este medicamento.
Contém aspartamo (E951). Contém uma fonte de fenilalanina. Pode ser prejudicial em
indivíduos com fenilcetonúria.

3. COMO TOMAR ALGIK
Tomar ALGIK sempre de acordo com as indicações do médico. Fale com o seu médico
ou farmacêutico se tiver dúvidas.
Adultos e crianças a partir dos 12 anos:
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Adultos e crianças a partir dos 12 anos: 1 saqueta todas as 6 a 8 horas, de acordo com as
necessidades.
As administrações devem ser espaçadas de pelo menos 4 horas, e não podem ultrapassar
2 saquetas de uma só vez e 6 saquetas em 24 horas.
A duração do tratamento será o mais breve possível (máximo 10 dias) não excedendo o
período sintomático.
As doses diárias máximas recomendadas para o paracetamol são de 4 g para adultos e
de 40 mg/Kg para crianças.
O ALGIK é administrado por via oral.
Deitar o conteúdo de uma saqueta em meio copo de água. Misturar e beber
imediatamente.
Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver a impressão de que ALGIK é
demasiado forte ou demasiado fraco.
Se tomar mais ALGIK do que deveria
Em caso de sobredosagem acidental, procurar imediatamente o médico.
Intoxicação devida ao paracetamol:
Após ingestão voluntária ou acidental de doses massivas de paracetamol, a crise
hepática é o acidente mais temível. A absorção de 8 a 15 g de paracetamol por um
adulto e150 mg/Kg por uma criança pode provocar lesões hepatocelulares que se
manifestam por icterícia e inclusivamente necrose fatal. A dose tóxica é menor em caso
de existir alteração da função hepática.
A toxicidade hepática do paracetamol em caso de sobredosagem pode explicar-se pela
formação de quantidades aumentadas do metabolito reactivo, que não sendo
desintoxicado provoca necroses.
No início da intoxicação, os sintomas são habitualmente vulgares: nas primeiras horas
após a ingestão do medicamento verifica-se a ocorrência de náuseas.
Ao fim das primeiras 24 horas, segundo a quantidade de medicamento ingerido, os
sintomas ou desaparecem totalmente, ou então acentuam-se e dão origem ao
aparecimento de lesões hepáticas. A este nível os testes biológicos são perturbados. A
lesão hepática manifesta-se geralmente pelo 2º ou 4º dia; a partir do 4º dia, verifica-se
insuficiência hepática aguda (icterícia, encefalopatia).
Tratamento:
A intoxicação aguda implica imediatamente internamento hospitalar.
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As concentrações plasmáticas do paracetamol são medidas para a determinação da
gravidade da intoxicação.
Se 4 horas após a ingestão, as taxas plasmáticas forem:
Até 120 mg/ml: nenhum dano hepático
120-300 mg/ml: necrose hepática importante
superior a 300 mg/ml: necrose total
O tratamento será a redução da quantidade absorvida por lavagem gástrica e consistirá
igualmente na administração de produtos que possuem o grupo sulfidrilo (-SH) livre ou
susceptível de ser libertado (metionina, L-cisteina) nas 6 a 10 horas que se seguem à
ingestão do tóxico.
Actualmente, utiliza-se a N-acetilcisteína por via I.V. na dose de 300 mg/Kg repartida
por 20 horas, com uma dose inicial de 150 mg/Kg no primeiro quarto de hora.
Intoxicação devida à cafeína:
Os sinais de intoxicação da cafeína são mascarados pelos que reflectem o abuso do
paracetamol.
Assim, as reacções tóxicas provocadas por ingestão massiva da cafeína não aparecem
numa preparação que é 10 vezes mais doseada em paracetamol do que em cafeína.
Caso se tenha esquecido de tomar ALGIK
Tome logo que se lembrar. Não tome uma dose a dobrar para compensar a dose que se
esqueceu de tomar, nem muito perto da dose seguinte.
Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico
ou farmacêutico.

4. EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS
Como todos os medicamentos, ALGIK pode causar efeitos secundários, no entanto
estes não se manifestam em todas as pessoas.
Frequentemente ocorre sonolência ligeira, náuseas e vómitos. É pouco frequente a
ocorrência de vertigens, nervosismo, sensação de ardor faríngeo, diarreia, dor
abdominal (incluindo cãimbras e ardor), obstipação, gastrite, hemorragia
gastrointestinal, dores de cabeça, transpiração/sudação e hipotermia. Muito raramente
podem ocorrer casos de dermatite alérgica (isto inclui reacções de hipersensibilidade,
nomeadamente urticária, prurido eritema, edema e angioedema) e alteração do volume
ou fluxo urinário.
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Apesar das falhas metodológicas, os dados clínicos/epidemiológicos parecem indicar
que a administração a longo prazo de analgésicos pode causar nefropatia, incluindo
necrose papilar.
No entanto, a administração prolongada de paracetamol em doses terapêuticas elevadas
(a partir de 2g/dia) pode induzir efeitos nefastos para o rim assim como aparecimento
de hepatite crónica.
A cafeína pode provocar taquicárdia, palpitações, irritação gástrica bem como insónias.
Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos
secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

5. COMO CONSERVAR ALGIK
Não conservar acima de 25ºC.
Manter fora do alcance e da vista das crianças.
Não utilize ALGIK após o prazo de validade impresso na embalagem, após VAL. O
prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.
Os medicamentos não devem ser eliminados na canalização ou no lixo doméstico.
Pergunte ao seu farmacêutico como eliminar os medicamentos de que já não necessita.
Estas medidas irão ajudar a proteger o ambiente.

6. OUTRAS INFORMAÇÕES
Qual a composição de ALGIK
As substâncias activas são o paracetamol e a cafeína.
Os outros componentes são lactose mono-hidratada; fumarato sódico de estearilo;
aerosil 200; óxido de alumínio C, tetraroma de laranja; aspartamo (E951)
Qual o aspecto de ALGIK e conteúdo da embalagem
O Algik pó para solução oral apresenta-se como um pó branco inodoro com sabor
amargo e é acondicionado em saquetas de papel kraft/polietileno, contendo cada
embalagem 20 saquetas.
Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante
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Titular da Autorização de Introdução no Mercado
LABORATÓRIOS AZEVEDOS - Indústria Farmacêutica, S.A.
Estrada Nacional 117-2
2614-503 Amadora
Fabricante
Sofarimex – Indústria Química e Farmacêutica, Lda.
Avenida das Indústrias – Alto de Colaride, Agualva
2735-213 Cacém
Este folheto foi revisto pela última vez em.
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FOLHETO INFORMATIVO: INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR
Allergodil 0,5mg/ml colírio, solução
Cloridrato de azelastina
Este folheto porque ele contém informações importantes para si. Leia-o
atentamente.
Este medicamento pode ser adquirido sem receita médica. No entanto, é necessário
utilizar Allergodil com precaução para obter os devidos resultados.
Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler.
Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
Em caso de agravamento ou persistência dos sintomas após 2 dias, consulte o seu
médico.
Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detetar quaisquer efeitos
secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.
Neste Folheto Allergodil 0,5mg/ml colírio, solução será denominado apelas Allergodil
Neste folheto:
1. O que é Allergodil e para que é utilizado
2. Antes de utilizar Allergodil
3. Como utilizar Allergodil
4. Efeitos secundários possíveis.
5. Como conservar Allergodil
6. Outras informações
1. O QUE É ALLERGODIL E PARA QUE É UTILIZADO
Allergodil contém azelastina, uma substância que pertence ao grupo de
medicamentos denominados anti-histamínicos. Os anti-histamínicos atuam
prevenindo o efeito de certas substâncias como a histamina que o organismo produz
como fazendo parte duma reação alérgica. A azelastina mostrou reduzir a inflamação
dos olhos.
O Allergodil pode ser utilizado no tratamento e prevenção dos sintomas oculares que
apresenta quando tem febre dos fenos (conjuntivite alérgica sazonal) em adultos e
crianças com idade igual ou superior a 4 anos.
O Allergodil pode ser utilizado no tratamento dos sintomas oculares causados por
alergia a substâncias como o pó da casa ou pelo de animais (conjuntivite alérgica
perene) em adultos e crianças com idade igual ou superior a 12 anos.
O Allergodil não está indicado para tratar infeções dos olhos.
2. ANTES DE UTILIZAR ALLERGODIL
Não utilize Allergodil
Se tem alergia ao cloridrato de azelastina ou a qualquer outro componente de
Allergodil (ver secção 6).
Se este for o seu caso fale com o seu médico ou farmacêutico.
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Tome especial cuidado com Allergodil nas seguintes situações
Fale com o seu farmacêutico ou com o seu médico,
Se não tem a certeza se os sintomas nos olhos são causados por uma alergia. Isto
aplica-se em particular se apenas um dos olhos é afetado, se a sua visão está
alterada ou se tem dor no olho e não tem quaisquer sintomas no nariz, poderá ter
uma infeção em vez de uma alergia.
Se os sintomas se agravarem ou durarem mais de 48 horas apesar de estar a utilizar
Allergodil.
Consulte o seu médico, farmacêutico ou optometrista antes de utilizar Allergodil:
- Se está a utilizar outro medicamento sem prescrição.
- Se estiliza lentes de contacto.
Precauções acerca dos componentes de Allergodil
O Allergodil contém o conservante cloreto de benzalcónio que sabe-se provoca
descoloração das lentes de contacto moles. Evite o contacto com lentes de contacto
moles.
Remover as lentes de contacto antes da aplicação e aguarde pelo menos 15 minutos
antes de as recolocar.
O Cloreto de benzalcónio pode causar uma reação alérgica (irritação dos olhos).
Ao utilizar Allergodil com outros medicamentos
Tanto quanto se sabe o Allergodil não é afetado por outros medicamentos.
Gravidez e aleitamento:
Se está grávida, está a tentar engravidar ou está a amamentar, consulte o seu
médico ou farmacêutico antes de utilizar Allergodil.
Condução de veículos e utilização de máquinas:
A sua visão pode tornar-se turva durante um curto período de tempo após utilizar
Allergodil. Se esta situação ocorrer, espere até a sua visão ficar novamente nítida
antes de conduzir ou utilizar máquinas.
3. COMO UTILIZAR ALLERGODIL
Utilizar Allergodil sempre de acordo com as indicações deste folheto informativo, a
não ser que o seu médico lhe dê outras indicações.
Importante:
Se não tem a certeza da dose correta ou de como utilizar este medicamento,
consulte o seu farmacêutico ou médico.
Sintomas oculares causados pela febre dos fenos (Conjuntivite alérgica sazonal):
- Utilizar em adultos e crianças com idade igual ou superior a 4 anos.
- A dose usual é de 1 gota em cada olho, de manhã e à noite.
Se for prevista uma exposição ao pólen, a dose usual de Allergodil pode ser
administrada como preventivo antes dessa exposição.
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Sintomas oculares causados por uma alergia (Conjuntivite alérgica não-sazonal
(perene):
- Utilizar em adultos e crianças com idade igual ou superior a 12 anos.
- A dose usual é de 1 gota em cada olho, de manhã e à noite.
Se os sintomas forem graves, o seu médico pode aumentar a dose para uma gota
em cada olho até quatro vezes ao dia.
Se possível, deve utilizar Allergodil regularmente até os sintomas terem
desaparecido. Se interromper a utilização de Allergodil os sintomas reaparecem.
Lembre-se do seguinte:
Não utilize Allergodil durante mais de 6 semanas.
Allergodil deve ser aplicado apenas nos olhos.
Como aplicar Allergodil nos olhos:
Para ser mais fácil aplicar corretamente o colírio, pode ser útil durante as primeiras
vezes, sentar-se em frente a um espelho de forma a poder ver o que está a fazer.
1. Lave as mãos
2. Pegue num lenço limpo e limpe em volta do olho para eliminar qualquer humidade
(figura 1).
3. Desenrosque a tampa do frasco e verifique se o conta-gotas está limpo.
4. Afaste a pálpebra inferior para baixo com cuidado (figura 2)
5.Aplique cuidadosamente uma gota no meio da pálpebra inferior (figura 3). Tenha
cuidado para não tocar com o conta-gotas no olho.
6. Liberte a pálpebra inferior e pressione ligeiramente o canto inferior do olho em
direção ao nariz (figura 4). Mantendo o seu dedo a pressionar em direção ao nariz,
pestaneje lentamente várias vezes para espalhar a gota na superfície do olho.
7. Remova o excesso de medicamento com um lenço limpo.
8. Repita a operação no outro olho.

Figura 1

Figura 2

Figura

Figura 4

Se utilizar mais Allergodil do que deveria:
Se utilizar mais Allergodil do que deveria nos olhos não é de esperar que tenha
qualquer problema. Se no entanto ficar preocupado, consulte o seu médico. Se
acidentalmente ingeriu Allergodil, contacte o seu médico ou dirija-se a um hospital.
Caso se tenha esquecido de utilizar Allergodil:
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Se tal acontecer aplique as gotas logo que se lembrar e seguidamente aplique a dose
seguinte como se não se tivesse esquecido. Não utilize uma dose dupla para
compensar a aplicação que se esqueceu.
Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu
farmacêutico ou médico.
4. EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS
Como todos os medicamentos, Allergodil pode causar efeitos secundários, no entanto
estes não se manifestam em todas as pessoas, nem são normalmente graves.
Estes efeitos incluem:
Frequentes (1 a 10 em cada 100 doentes tratados): Irritação ligeira e transitória no
olho (queimadura, comichão, lacrimejo) após aplicação do Allergodil. Esta situação
não deverá durar muito tempo.
Pouco frequentes (1 a 10 em cada 1000 doentes tratados): sabor amargo na boca.
Isto deve desaparecer rapidamente especialmente se beber uma bebida não alcoólica
(por exemplo sumo de fruta, leite).
Muito raros (menos de 1 em cada 10 000 doentes tratados): reação alérgica (tal
erupção na pele ou comichão).
Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detetar qualquer efeito
secundário não mencionado neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.
5. COMO CONSERVAR ALLERGODIL:
Manter fora do alcance e da vista das crianças.
Este medicamento não necessita de quaisquer precauções especiais de conservação.
Não utilize Allergodil colírio após o prazo de validade impresso no frasco e na
embalagem exterior. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês
indicado.
Após abertura: não utilize Allergodil se o frasco estiver aberto mais de 4 semanas.
Os medicamentos não devem ser eliminados na canalização ou no lixo doméstico.
Pergunte ao seu farmacêutico como eliminar os medicamentos de que já não
necessita. Estas medidas irão ajudar a proteger o ambiente.
6. OUTRAS INFORMAÇÕES
Qual a composição de Allergodil
A substância ativa é o Cloridrato de azelastina 0,05% (0,5mg/ml). Cada gota contém
0,015mg de cloridrato de azelastina.
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Os outros componentes são: Cloreto de benzalcónio (E210), edetato dissódico,
hipromelose, sorbitol líquido (não cristalizado) (E420i), hidróxido de sódio (E524) e
água para preparações injectáveis.
Qual o aspeto de Allergodil e conteúdo da embalagem:
Allergodil é uma solução límpida e incolor.
Allergodil apresenta-se em frascos de plástico com conta gotas acoplado. Cada
frasco contém 6, 8 e 10ml. Nem todas as embalagens estão comercializadas.
Titular da Autorização de Introdução no Mercado:
MEDA Pharma – Produtos Farmacêuticos, S.A.
Rua do Centro Cultural, 13
1749-066 Lisboa
Telefone: 21 8420300
Telefax:: 21 8492042
e-mail: geral@medapharma.pt
Fabricante:
MEDA Pharma GmbH & Co. KG
Benzstrasse, 1
D-61352 Bad Homburg-Alemanha
Telefone: 00 49 6172 888 01
Telefax: 00 49 6172 888 2740
Este folheto foi revisto pela última vez em
Este medicamento está autorizado nos Estados Membros da Comunidade Europeia
com as seguintes denominações:
Alemanha:
Allergodil Augentrofen
Áustria, Dinamarca, Holanda, Portugal: Allergodil
Finlândia, Suécia:
Lastin
Espanha:
Afluon
Reino Unido, Irlanda:
Optilast
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FOLHETO INFORMATIVO: INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR
Antigrippine trieffect, comprimidos revestidos por película
Paracetamol 500 mg, Cloridrato de fenilefrina 5 mg
Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento,
pois contém informação importantes para si.
Tome este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo
com as indicações do seu médico ou farmacêutico.
- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
- Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
- Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não
indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. (Ver secção 4).
- Se não se sentir melhor ou se piorar após 7 dias, tem de consultar um médico.
O que contém este folheto:
1. O que é Antigrippine trieffect e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de tomar Antigrippine trieffect
3. Como tomar Antigrippine trieffect
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar o Antigrippine trieffect
6. Conteúdo da embalagem e outras informações
1. O que é Antigrippine trieffect e para que é utilizado
O Antigrippine trieffect contém duas substâncias ativas: paracetamol e cloridrato de
fenilefrina.
Está indicado para adultos e crianças com idade igual ou superior a 12 anos, para o
alívio dos sintomas de constipações e gripes, incluindo dores de cabeça, dores de
garganta, congestão nasal, dores corporais e febre.
Se não se sentir melhor ou se piorar após 7 dias, tem de consultar um médico
2. O que precisa de saber antes de tomar Antigrippine trieffect
Não tome Antigrippine trieffect:
- Se tem alergia ao paracetamol ou ao cloridrato de fenilefrina ou a qualquer outro
componente deste medicamento (indicados na secção 6).
- Se tiver problemas de rins ou fígado, hipertiroidismo, diabetes ou se estiver a ser
seguido pelo seu médico para tratar hipertensão ou doenças do coração.
- Se estiver a tomar beta-bloqueadores para problemas do coração ou se nas últimas
duas semana tomou Inibidores da monoaminoxidade prescritos para depressão.
Advertências e precauções
Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar Antigrippine trieffect.
Não tome mais do que a dose recomendada (ver secção 3 como tomar Antigrippine
trieffect). Deve ser procurada atenção médica imediata em caso de sobredosagem,
mesmo na ausência de sintomas.
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Este medicamento não deve ser utilizado em associação com outros medicamentos
contendo paracetamol na sua composição.
Fale com o seu médico antes de tomar este medicamento se sofre de doença grave
do fígado ou dos rins, incluindo doença hepática alcoólica ou se estiver a tomar
medicamentos anticoagulantes, tais como varfarina, pois pode precisar diminuir a
dose.
Outros medicamentos e Antigrippine trieffect
Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado
recentemente, ou se vier a tomar outros medicamentos.
Evite tomar este medicamento em conjunto com outros medicamentos contendo
paracetamol e descongestionantes, medicamentos para a tosse, gripes e
constipações.
Antigrippine trieffect com alimentos, bebidas e álcool
Tomar regularmente paracetamol com álcool (três ou mais bebidas alcoólicas por
dia) pode causar danos no fígado.
Gravidez e amamentação
Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar,
consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento.
Não tome Antigrippine trieffect se estiver grávida ou a amamentar. Caso esteja
grávida, ou se suspeita estar grávida, só deverá utilizar este medicamento por
indicação do seu médico.
Condução de veículos e utilização de máquinas
Antigrippine trieffect pode influenciar moderadamente a capacidade de conduzir e
utilizar máquinas. Doentes afetados por tonturas não devem conduzir ou utilizar
máquinas.
3. Como tomar Antigrippine trieffect
Tome este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo
com as indicações do seu médico ou farmacêutico. Fale com o seu médico ou
farmacêutico se tiver dúvidas.
A dose recomendada é:
Adultos (incluindo idosos) e crianças a partir dos 12 anos:
- Tomar 2 comprimidos com água, três vezes ao dia.
- Se necessário o intervalo entre as tomas pode ser de 4 ou 6 horas, no entanto, não
tome mais de 6 comprimidos por dia.
- Não tome com menos de 4 horas de intervalo.
- Não tome mais do que 6 comprimidos em 24 horas.
- Não tome durante mais de 3 dias, exceto por indicação do médico.
Não tome mais do que a dose recomendada.
Se os sintomas persistirem, consulte o seu médico.
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Este medicamento também não deve ser usado para automedicação da febre
elevada (superior a 39ºC), febre de duração superior a 3 dias ou febre recorrente,
exceto se prescrito pelo médico.
Para doentes com insuficiência renal grave o intervalo entre as doses não deve ser
inferior a 6 horas.
Evite tomar este medicamento em conjunto com outros medicamentos contendo
paracetamol e descongestionantes, medicamentos para a tosse, gripes e
constipações.
Tome Antigrippine trieffect apenas se tiver sintomas de gripe ou constipação. Pare de
tomar Antigrippine trieffect logo que estes sintomas desapareçam.
Pare de tomar Antigrippine trieffect e consulte o seu médico:
- se tiver febre durante mais de 3 dias.
- se as dores ou febre piorarem.
- se aparecerem outros sintomas.
Utilização em crianças:
Antigrippine trieffect não está recomendado para crianças com menos de 12 anos,
exceto por indicação médica. A segurança e eficácia de Antigrippine trieffect
comprimidos em crianças com idade inferior a 12 anos não foram estabelecidas.
Produtos com associações de substâncias ativas indicados para constipações e gripes
compostos por fenilefrina não devem ser utilizados em crianças com idade inferior a
6 anos.
Doentes com problemas do fígado e dos rins:
Caso sofra de problemas do fígado e dos rins deve informar seu médico antes de
tomar este medicamento.
Se tomar mais Antigrippine trieffect do que deveria
Consulte o seu médico imediatamente, mesmo que se sinta bem, devido ao risco de
danos no fígado retardados.
Possíveis sintomas de sobredosagem por paracetamol: tonturas, vómitos, perda de
apetite, coloração amarelada da pele e olhos (icterícia) e dor abdominal.
Possíveis sintomas de sobredosagem por cloridrato de fenilefrina: irritabilidade,
dores de cabeça, hipertensão, ritmo cardíaco anormalmente lento (bradicardia),
tonturas e vómitos,
Se estiver a ser tratado com medicamentos chamados barbitúricos, ou se sofrer de
doença crónica alcoólica do fígado, pode ser mais suscetível à toxicidade do
paracetamol por sobredosagem.
Caso se tenha esquecido de tomar Antigrippine trieffect
Não tome uma dose a dobrar para compensar um comprimido que se esqueceu de
tomar.
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Se parar de tomar Antigrippine trieffect
Não existe qualquer efeito por interromper ou terminar mais cedo o tratamento.
Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu
médico ou farmacêutico.
4. Efeitos secundários possíveis
Como todos os medicamentos, Antigrippine trieffect pode causar efeitos secundários,
embora estes não se manifestem em todas as pessoas.
As reações adversas reportadas ocasionalmente associadas às substâncias ativas
incluem:
Paracetamol: trombocitopenia, anafilaxia, reações de hipersensibilidade cutânea,
incluindo erupções cutâneas, angioedema e síndrome de Stevens-Johnson,
broncoespasmo em doentes sensíveis à aspirina e outros AINE’s, disfunção hepática
e nefrite intersticial após utilização prolongada de doses elevadas de paracetamol.
Cloridrato de fenilefrina: nervosismo, dores de cabeça, tonturas, insónias, aumento
da pressão sanguínea, náuseas e vómitos.
Comunicação de efeitos secundários
Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não
indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Também poderá
comunicar efeitos secundários diretamente ao INFARMED, I.P. através dos contactos
abaixo. Ao comunicar efeitos secundários, estará a ajudar a fornecer mais
informações sobre a segurança deste medicamento.
INFARMED, I.P.
Direção de Gestão do Risco de Medicamentos
Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53
1749-004 Lisboa
Tel: +351 21 798 71 40
Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita)
Fax: + 351 21 798 73 97
Sítio da internet:
http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage
E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt
5. Como conservar Antigrippine trieffect
O medicamento não necessita de quaisquer precauções especiais de conservação.
Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.
Não utilize Antigrippine trieffect após o prazo de validade impresso na embalagem
exterior e no blister após VAL. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês
indicado.

APROVADO EM
21-04-2017
INFARMED

Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico.
Pergunte ao seu farmacêutico como eliminar os medicamentos de que já não
necessita. Estas medidas irão ajudar a proteger o meio ambiente.
6. Conteúdo da embalagem e outras informações
Qual a composição de Antigrippine trieffect
- As substâncias ativas são o paracetamol e o cloridrato de fenilefrina. Cada
comprimido contém 500 mg de paracetamol e 5 mg de cloridrato de fenilefrina.
- Os outros componentes são: amido pré-gelatinizado, amido de milho, povidona,
sorbato de potássio, laurilsulfato de sódio, ácido esteárico, talco, Celulose
microcristalina, hipromelose, macrogol 400 e água purificada.
Qual o aspeto de Antigrippine trieffect e conteúdo da embalagem
Os comprimidos de Antigrippine trieffect são oblongos revestidos por película. Os
comprimidos estão embalados em blisters de PVC/alumínio, em caixas de cartão e
em embalagens contendo 8, 10, 16 e 20 comprimidos. É possível que não sejam
comercializadas todas as apresentações.
Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante
Titular da Autorização de Introdução no Mercado:
Omega Pharma Portuguesa, Lda.
Lagoas Park, Edifício 15, 3º piso
2740-262 Porto Salvo
Portugal
Fabricante:
Sofarimex Indústria Química e Farmacêutica, SA
Av. das Indústrias, Alto do Colaride – Agualva
2735-213 Cacém
Portugal
Este folheto foi aprovado pela última vez em

APROVADO EM
15-04-2014
INFARMED

Folheto informativo: Informação para o utilizador
BEBEGEL 3830mg/4,5g gel retal
Glicerina
Leia com atenção todo este folheto antes de começar a utilizar este medicamento pois
contém informação importante para si.
Utilize este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com
as indicações do seu médico ou farmacêutico ou enfermeiro.
- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
- Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
- Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não
indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico ou enfermeiro. Ver
secção 4.
- Se não se sentir melhor ao fim de 3 dias ou se piorar tem de consultar um médico.
O que contém este folheto:
1. O que é Bebegel e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de utilizar Bebegel
3. Como utilizar Bebegel
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar Bebegel
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que é Bebegel e para que é utilizado
Bebegel é um laxante utilizado para:
Obstipação.
Preparação do tubo digestivo para intervenções cirúrgicas e exames radiológicos do
abdómen.
Situações em que seja necessário evitar esforços de defeção (hérnias).
Bebegel está também indicado nas grávidas e mães a amamentar para o tratamento da
obstipação.

2. O que precisa de saber antes de utilizar Bebegel
Não utilize Bebegel
- se tem alergia (hipersensibilidade) à substância ativa ou a qualquer outro componente
deste medicamento (indicados na secção 6.).
Os laxantes estão contraindicados em casos de náuseas, vómitos e dor abdominal a não
ser por aconselhamento médico. As alterações dos hábitos intestinais que persistem mais
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do que duas semanas, devem ser avaliadas por um médico antes da utilização de laxantes.
Se surgir hemorragia retal ou ausência de dejeção após utilização do laxante deverá
consultar o médico.
Advertências e precauções
Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de utilizar Bebegel.
Não utilize Bebegel mais de 3 dias consecutivos, sem conselho médico.
Em caso de ingestão acidental de Bebegel, aconselha-se que seja provocada a emese e/ou
lavagem gástrica, com acompanhamento médico. A ingestão de glicerina pode provocar
cefaleias, alterações gástricas e diarreia.
Outros medicamentos e Bebegel
Não estão descritas até ao momento interações com outros medicamentos.
Gravidez, amamentação e fertilidade
Pode ser utilizado.
Condução de veículos e utilização de máquinas
Nenhumas.

3. Como utilizar Bebegel
Utilize este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com
as indicações do seu médico ou farmacêutico ou enfermeiro. Fale com o seu médico,
farmacêutico ou enfermeiro se tiver dúvidas.
Lactentes (1 mês a 12 meses de idade)
1 cânula por dia.
Não utilizar mais de 3 dias seguidos, neste grupo etário sem aconselhamento médico.
Crianças e adultos
1 a 2 cânulas por dia.
Aplicar de preferência sempre à mesma hora para a normalização do intestino.
Retirar a tampa, apertar ligeiramente até sair o ar, introduzir a cânula no reto e apertar o
conteúdo do tubo.
Antes de introduzir pode lubrificar a cânula com o próprio conteúdo do tubo.
Se utilizar mais Bebegel, do que deveria
Não foi observado nenhum caso de sobredosagem. No entanto, no caso de ingestão
acidental de Bebegel, aconselha-se que seja provocado o vómito e/ou lavagem gástrica,
com acompanhamento médico. A ingestão de glicerina pode provocar cefaleias,
alterações gástricas e diarreia.
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Caso se tenha esquecido de utilizar Bebegel,
Quando tal acontecer, deve recomeçar o tratamento logo que se lembrar e informar o seu
médico do sucedido.

4. Efeitos secundários possíveis
Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos secundários,
embora estes não se manifestem em todas as pessoas.
Pode sentir associado à utilização do produto, desconforto retal, irritação, sensação de
queimadura, cólica e tenesmo (sensação constante de peso no reto e desejo de evacuar).
Comunicação de efeitos secundários
Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não
indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Também poderá
comunicar efeitos secundários diretamente ao INFARMED, I.P. através dos contactos
abaixo. Ao comunicar efeitos secundários, estará a ajudar a fornecer mais informações
sobre a segurança deste medicamento.
INFARMED, I.P.
Direção de Gestão do Risco de Medicamentos
Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53
1749-004 Lisboa
Tel: +351 21 798 71 40
Fax: +351 21 798 73 97
Sítio da internet: http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage
E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt

5. Como conservar Bebegel
Conservar a uma temperatura inferior a 30ºC
Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.
Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso nas cânulas ou na
embalagem exterior após Val. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês
indicado.
Não utilize bebegel se verificar sinais visíveis de deterioração

APROVADO EM
15-04-2014
INFARMED

Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte
ao seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos de que já não necessita. Estas
medidas ajudarão a proteger o ambiente.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações
Qual a composição de Bebegel
A substância ativa é a glicerina: 3,830 g
Os outros componentes são: gelatina e água purificada.
Qual o aspeto de Bebegel e conteúdo da embalagem
Geleia translúcida bastante fluída com cheiro característico.
Embalagem de 6 cânulas de 4,5 g
Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante
Titular da Autorização de Introdução no mercado:
MEDA Pharma - Produtos Farmacêuticos, S.A.
Rua do Centro Cultural, 13
1749-066 Lisboa
Portugal
Tel: 21 8420300
Fax: 21 8492042
e-mail: Geral@medapharma.pt
Fabricante:
Sidefarma, Sociedade Industrial de Expansão Farmacêutica, S.A.
Rua da Guiné, nº 26
2689-514 Prior Velho
Portugal
Este folheto foi revisto pela última vez em
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Folheto Informativo: Informação para o utilizador
Betadine 100mg/ml Solução cutânea
Iodopovidona
Este folheto contém informações importantes para si. Leia-o atentamente.
Este medicamento pode ser adquirido sem receita médica. No entanto, é necessário
utilizar Betadine Solução cutânea com precaução para obter os devidos resultados.
Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler.
Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
Em caso de agravamento ou não melhoria do estado de saúde após 5 dias, consulte o seu
médico.
Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários
não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.
Neste folheto:
1. O que é Betadine Solução Cutânea e para que é utilizado
2. Antes de utilizar Betadine Solução Cutânea
3. Como utilizar Betadine Solução Cutânea
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar Betadine Solução Cutânea
6. Outras informações

1. O QUE É Betadine Solução Cutânea E PARA QUE É UTILIZADO
Classificação farmacoterapêutica: 13.1.1:Anti-infecciosos de aplicação tópica na pele:
Anti-sépticos e desinfectantes.
Trata-se de um anti-séptico na forma de solução cutânea.

Indicações terapêuticas:
Desinfecção de feridas
Desinfecção da pele e mucosas.
Adjuvante no tratamento ou profilaxia da infecção em Micoses interdigitais (ex: pé de
atleta)
Desinfecção da pele e mucosas antes de intervenções cirúrgicas, injecções e punções

2. ANTES DE UTILIZAR Betadine Solução Cutânea
Não utilize Betadine Solução Cutânea nas seguintes situações
Antecedentes de alergia a qualquer dos constituintes, em particular à povidona. Não
existem reacções cruzadas com os produtos de contraste iodados.
No recém-nascido até 1 mês
No primeiro trimestre da gravidez.
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De forma prolongada durante o 2º e 3º trimestre da gravidez.
No aleitamento está contra indicado no caso de tratamento prolongado.
Não utilizar este medicamento em associação com anti-sépticos derivados de mercúrio.
Tome especial cuidado com Betadine Solução Cutânea nas seguintes situações
A Betadine Solução Cutânea é destinada para uso externo.
A aplicação prolongada de Betadine Solução Cutânea em grandes superfícies cutâneas
pode provocar uma excessiva absorção de iodo. Nas queimaduras com áreas superiores a
20% da superfície corporal, utilizar segundo aconselhamento médico ou de um
profissional de saúde.
A utilização em crianças com menos de 30 meses só deve ser efectuada se for
considerada indispensável e deve limitar-se a uma aplicação breve e pouco extensa.
A iodopovidona pode ser utilizada mas com precaução em doentes com disfunção da
tiróide e doentes com alteração da função renal.
Utilizar Betadine Solução Cutânea com outros medicamentos
Por favor informe o seu médico ou farmacêutico se está a utilizar ou se utilizou
recentemente outros medicamentos mesmo se forem medicamentos não sujeitos a receita
médica.
Possível interferência com exames à função da tiróide.
Associações desaconselhadas:
Anti-sépticos mercuriais.
Gravidez
Não utilize este medicamento durante o primeiro trimestre da gravidez.
No caso de utilização prolongada também não deve utilizar Betadine Solução Cutânea no
2º e 3º trimestre da gravidez
Aleitamento
Se está a amamentar, pode utilizar este medicamento desde que não seja uma utilização
prolongada.
Condução de veículos e utilização de máquinas
Não relevante.

3. COMO UTILIZAR Betadine Solução Cutânea
Aplicar localmente a solução pura, tantas vezes quanto necessário.
Se utilizar mais Betadine Solução Cutânea do que deveria
Uma vez que a Betadine Solução Cutânea se destina a ser aplicada na pele não estão
descritos casos de sobredosagem. No entanto, se ingerir acidentalmente uma quantidade
maciça do produto dirija-se imediatamente a um hospital.
Caso se tenha esquecido de utilizar Betadine Solução Cutânea
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Pode continuar normalmente a utilizar o medicamento como se não se tivesse esquecido.

4. EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS
Como os demais medicamentos, Betadine Solução Cutânea pode causar efeitos
secundários, no entanto estes não se manifestam em todas as pessoas.
No caso de administração prolongada, pode produzir-se uma sobredosagem de iodo
susceptível de provocar alguma disfunção da tiróide, nomeadamente no prematuro e em
situações de grandes queimaduras.
Raramente foram descritas reacções alérgicas como urticária, edema de Quincke (edema
da face, lábios, olhos e garganta), choque anafiláctico (choque provocado por uma
reacção alérgica), reacção anafilactóide (reacções de intolerância).
No caso de aplicação em grandes zonas de pele lesada e em grandes queimaduras,
raramente foram observados efeitos sistémicos: alterações da função renal, hipernatrémia
(aumento do sódio no sangue).
Raramente, podem surgir reacções cutâneas locais: dermatite cáustica e eczema de
contacto.
Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários
não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

5. COMO CONSERVAR Betadine Solução Cutânea
Manter fora do alcance e da vista das crianças.
Conservar à temperatura ambiente
Não utilizar depois da data de validade referida na embalagem.
Os medicamentos não devem ser eliminados na canalização ou no lixo doméstico.
Pergunte ao seu farmacêutico como eliminar os medicamentos de que já não necessita.
Estas medidas irão ajudar a proteger o ambiente.

6. OUTRAS INFORMAÇÕES
Qual a composição de Betadine Solução Cutânea
A substância activa é a Iodopovidona 10g/100ml (correspondente a 1g de iodo activo)
1 ml de solução contém 0,01 g de iodo activo
Os outros componentes são:
Glicerol, nonoxinol 9, fosfato dissódico dihidratado, iodato de potássio, ácido cítrico
monohidratado, hidróxido de sódio, água purificada.
Qual o aspecto de Betadine Solução Cutânea e conteúdo da embalagem
Solução cutânea de cor castanha.
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Embalagens de 125ml; 10 x 5ml, 50 x 10ml, 50ml e 500ml
Titular da Autorização de Introdução no Mercado:
MEDA Pharma – Produtos Farmacêuticos, S.A.
Rua do Centro Cultural, nº 13 - 1749-066 Lisboa
Data da última aprovação deste folheto:

MEDA Pharma – Produtos Farmacêuticos, S.A.
Rua do Centro Cultural, nº 13 - 1749-066 Lisboa
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Folheto informativo: Informação para o utilizador
Bronchodual® Pastilhas, 59,5 mg Pastilhas moles
Extrato seco de tomilho
Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento,
pois contém informação importante para si.
Utilize este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo
com as indicações do seu farmacêutico.
Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não
indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Ver secção 4.
- Se não se sentir melhor ou se piorar após 5 dias, tem de consultar um médico.
O que contém este folheto:
1.O que é Bronchodual® Pastilhas e para que é utilizado
2.O que precisa de saber antes de tomar Bronchodual® Pastilhas
3.Como tomar Bronchodual® Pastilhas
4.Efeitos secundários possíveis
5.Como conservar Bronchodual® Pastilhas
6.Conteúdo da embalagem e outras informações
1. O que é Bronchodual® Pastilhas e para que é utilizado
Bronchodual® Pastilhas é um medicamento tradicional à base de plantas utilizado
para promover a expetoração do muco viscoso e persistente e alívio das tosses
associadas à constipação.
Este medicamento é um medicamento tradicional à base de plantas para utilização
nas indicações especificadas e baseado exclusivamente numa utilização de longa
duração.
Se não se sentir melhor ou se piorar após 5 dias, tem de consultar um médico.
2. O que precisa de saber antes de tomar Bronchodual® Pastilhas
Não tome Bronchodual® Pastilhas :
- se tem alergia ao extrato seco de tomilho ou a outros membros da família
Lamiaceae ou a qualquer outro componente deste medicamento (indicados na secção
6).
Advertências e precauções
Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar Bronchodual® Pastilhas em
caso de falta de ar, febre ou expetoração com pús.
Crianças
A utilização em crianças com menos de 6 anos de idade não é recomendada, devido
à falta de dados e ao risco de engolirem sem querer a pastilha inteira.
Outros medicamentos e Bronchodual® Pastilhas
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Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar, tiver tomado
recentemente, ou se vier a tomar outros medicamentos.
Não são conhecidas interações com outros medicamentos.
Gravidez, amamentação e fertilidade
Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar,
consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento.
Na ausência de dados suficientes, a utilização durante a gravidez e a amamentação
não é recomendada.
Condução de veículos e utilização de máquinas
Não foram realizados estudos sobre os efeitos na capacidade de conduzir e utilizar
máquinas. Não contém quaisquer componentes que se saiba causarem sonolência.
Bronchodual® Pastilhas contém frutose e sorbitol
Se foi informado pelo seu médico que tem intolerância a alguns açúcares, contacte-o
antes de tomar este medicamento.
Nota para diabéticos: Uma pastilha corresponde a aproximadamente 0,1
equivalentes de hidratos de carbono. Esta informação deve ser tida em consideração
em doentes com diabetes mellitus.
3. Como tomar Bronchodual® Pastilhas
Tome este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo
com as indicações do seu médico ou farmacêutico. Fale com o seu médico ou
farmacêutico se tiver dúvidas.
A dose recomendada é:
Adultos e adolescentes com mais de 12 anos de idade:
1 -2 pastilhas a cada 4 horas, 4 vezes ao dia. Se necessário, podem ser tomadas um
máximo de 12 pastilhas por dia.
Crianças entre 6 – 12 anos de idade:
1 pastilha 3 vezes por dia.
Crianças com menos de 6 anos de idade:
A utilização em crianças com menos de 6 anos de idade não é recomendada.
Modo de administração:
Via oral (deixar dissolver a pastilha lentamente na boca).
Duração de administração:
A automedicação com Bronchodual® Pastilhas deve ser limitada a um período de 5
dias. Caso não tenham ocorrido melhorias significativas até então, deverá consultar
um médico, pois poderá existir uma doença mais grave.
Se tomar mais Bronchodual® Pastilhas do que deveria
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Se tiver tomado uma dose consideravelmente elevada deste medicamento, os
sintomas dos efeitos indesejáveis conhecidos podem ocorrer de forma mais intensa.
Neste caso, fale com o seu médico. Ele poderá decidir quais as medidas que poderão
ser necessárias.
Caso se tenha esquecido de tomar Bronchodual® Pastilhas
Não tome uma dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de tomar.
Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu
médico ou farmacêutico.
Se parar de tomar Bronchodual® Pastilhas
Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu
médico ou farmacêutico.
4. Efeitos secundários possíveis
Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos secundários,
embora estes não se manifestem em todas as pessoas. Se tiver quaisquer efeitos
secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale
com o seu médico ou farmacêutico.
Foram observadas reações de hipersensibilidade bem como problemas de estomâgo
associados a medicamentos que contêm tomilho. A frequência da ocorrência não é
conhecida.
Comunicação de efeitos secundários
Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não
indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Também poderá
comunicar efeitos secundários diretamente ao INFARMED, I.P. através dos contactos
abaixo. Ao comunicar efeitos secundários, estará a ajudar a fornecer mais
informações sobre a segurança deste medicamento.
INFARMED, I.P.
Direção de Gestão do Risco de Medicamentos
Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53
1749-004 Lisboa
Tel: +351 21 798 71 40
Fax: +351 21 798 73 97
Sítio da internet:
http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage
E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt
Ao comunicar efeitos secundários, estará a ajudar a fornecer mais informações sobre
a segurança deste medicamento.
5. Como conservar Bronchodual® Pastilhas
Não conservar acima de 25ºC.
Manter o blister na embalagem de origem para proteger da luz.
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Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.
Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso no embalagem
exterior, após “VAL.”. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês
indicado.
Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico.
Pergunte ao seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza.
Estas medidas ajudarão a proteger o ambiente.
6. Conteúdo da embalagem e outras informações
Qual a composição de Bronchodual® Pastilhas
A substância ativa é:
Uma pastilha mole de Bronchodual® Pastilhas contém:
59,5 mg de extrato seco de tomilho (Thymi herba, razão fármaco-extrato = 7-13 : 1,
agente de extração: água).
Os outros componentes são:
Goma arábica (gummi arabicum E 414), frutose, sorbitol (E 420), maltodextrina,
ácido cítrico (E 330), sacarina sódica (E 954), aroma de arónia, aroma de frutos
silvestres, parafina líquida, cera branca de abelha (E 901), água purificada.
Qual o aspeto de Bronchodual® Pastilhas e conteúdo da embalagem
Bronchodual® Pastilhas são pastilhas moles hexagonais, castanhas com um sabor
frutado.
Bronchodual® Pastilhas pastilhas moles estão acondicionadas em embalagens blister
de PVC/PE/PVdC Alu e encontram-se disponíveis em embalagens de 20 ou 40
pastilhas. É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.
Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante
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Kwizda Pharma GmbH
A-1160 Viena, Effingergasse 21
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Distribuidor
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Este folheto foi revisto pela última vez em .
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Folheto informativo: Informação para o utilizador
Broncoliber 3 mg/ml xarope
Ambroxol
Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento pois
contém informação importante para si.
Tome este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com
as indicações do seu médico, farmacêutico ou enfermeiro.
- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
- Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
- Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não
indicados neste folheto, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro. Ver secção
4.
- Se não se sentir melhor ou se piorar após 7 dias, tem de consultar um médico.
O que contém este folheto:
1. O que é Broncoliber e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de tomar Broncoliber
3. Como tomar Broncoliber
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar Broncoliber
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que é Broncoliber e para que é utilizado
Broncoliber pertence a um grupo de medicamentos denominado expetorantes.
Broncoliber é usado para facilitar a ação mucolítica do tratamento antibacteriano das
infeções respiratórias, em presença de hipersecreção brônquica.
Se não se sentir melhor ou se piorar após 7 dias, tem de consultar um médico.

2. O que precisa de saber antes de tomar Broncoliber
Não tome Broncoliber
- se tem alergia (hipersensibilidade) conhecida ao cloridrato de ambroxol ou a qualquer
outro componente deste medicamento (indicados na secção 6).
- Se tem úlcera gastroduodenal.
Advertências e precauções
Fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro antes de tomar Broncoliber.
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Tem havido notificações de reações da pele graves associadas à administração de
ambroxol. Se desenvolver uma erupção na pele (incluindo lesões nas membranas
mucosas, tais como da boca, garganta, nariz, olhos, órgãos genitais), pare de utilizar
Broncoliber e contacte o seu médico imediatamente.
Em doentes com insuficiência renal ou insuficiência hepática grave, Broncoliber só
deverá ser utilizado mediante indicação médica. No caso de insuficiência renal grave, à
semelhança de qualquer medicamento metabolizado hepaticamente e eliminado pela via
renal, é esperada a acumulação de metabolitos de ambroxol gerados no fígado.
O uso do mucolítico implica uma diminuição da viscosidade e a remoção do muco,
tanto através da atividade ciliar do epitélio, quer pelo reflexo da tosse, sendo portanto de
esperar um aumento do fluxo das secreções com expetoração e tosse.
Em doentes asmáticos e/ou com insuficiência respiratória grave e doentes debilitados,
pela diminuição do reflexo da tosse, há risco de obstrução das vias aéreas consequente
do aumento da quantidade de secreções. Aconselha-se uma administração cuidadosa aos
doentes asmáticos.
Os mucolíticos, como têm a capacidade de destruir a barreira mucosa gástrica, deverão
ser utilizados com precaução em indivíduos com antecedentes de úlcera péptica. Em
doentes dispépticos recomenda-se a administração do fármaco depois das refeições.
Outros medicamentos e Broncoliber
Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar, ou tiver tomado recentemente,
ou se vier a tomar outros medicamentos.
Não estão descritos, à data atual, casos relevantes de interações medicamentosas ou de
qualquer outro tipo em que o ambroxol estivesse implicado e de que resultassem
prejuízos para o doente.
Broncoliber com alimentos e bebidas
Aconselha-se a ingestão do xarope durante as refeições.
Gravidez e amamentação
Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o
seu médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento.
Gravidez
O cloridrato de ambroxol atravessa a barreira placentária. Estudos animais não
revelaram efeitos prejudiciais, diretos ou indiretos, na gravidez, no desenvolvimento
embrionário/fetal, no parto ou no desenvolvimento pós-natal.
Vasta experiência clínica após 28 semanas de gestação revelou a inexistência de efeitos
prejudiciais para o feto. No entanto, as precauções usuais relativamente à utilização de
medicamentos durante a gravidez deverão ser observadas, especialmente tendo em
conta que a utilização de Broncoliber não está recomendada no primeiro trimestre.
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Amamentação
O cloridrato de ambroxol é excretado no leite materno. Embora não sejam esperados
efeitos adversos em lactentes, não se recomenda a sua utilização se estiver a amamentar.
Condução de veículos e utilização de máquinas
Embora não tenham sido efetuados estudos, não existem dados empíricos que
evidenciem que o Broncoliber possa interferir com a capacidade de conduzir e utilizar
máquinas.
Este medicamento contém sacarose. Se foi informado pelo seu médico de que tem
intolerância a alguns açúcares, contacte-o antes de tomar este medicamento.
Este medicamento contém aspartamo, uma fonte de fenilalanina. Pode ser prejudicial
em indivíduos com fenilcetonúria.
Este medicamento contém para-hidroxibenzoato de metilo (E 218) e parahidroxibenzoato de propilo (E 216). Pode causar reações alérgicas (possivelmente
retardadas).

3. Como tomar Broncoliber
Tome este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com
as indicações do seu médico, farmacêutico ou enfermeiro. Fale com o seu médico,
farmacêutico ou enfermeiro se tiver dúvidas.
A dose habitual é:
Crianças de 1 aos 2 anos: 5 ml, 2 vezes por dia.
Crianças dos 2 aos 6 anos: 5 ml, 3 vezes por dia.
Crianças dos 6 aos 12 anos: 10 ml, 2 a 3 vezes por dia.
Adultos e crianças com mais de 12 anos: 20 ml, 2 vezes por dia.
Cada 5 ml equivalem a uma colher de chá cheia de xarope.
Idosos
Não são necessários quaisquer ajustes de dose.
Doentes com insuficiência renal ou hepática
A administração deve ser feita com extrema precaução, e em intervalos posológicos
mais largos. Em caso de insuficiência renal ou hepática moderada a grave, a dosagem
deve ser ajustada, através da administração em intervalos maiores, ou até mesmo da
redução da dose.
Modo e via de administração
A administração realiza-se por via oral.
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O xarope deve ser tomado à hora da refeição.
A administração dos xaropes pode ser realizada com o auxílio de uma colher de chá ou
do copo-medida, existente no interior da embalagem.
Se os sintomas persistirem ou se se agravarem ao fim de 7 dias de tratamento, deverá
ser contactado um médico.
Se tomar mais Broncoliber do que deveria
Não foram registados sintomas específicos de sobredosagem no homem até à data. Com
base em relatos de sobredosagem acidental e/ou erro de medicação, constatou-se que os
sintomas observados são consistentes com os efeitos indesejáveis descritos para o
Broncoliber nas doses recomendadas, podendo necessitar de tratamento sintomático.
Caso se tenha esquecido de tomar Broncoliber
Não tome uma dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de tomar. Volte
a tomar a dose seguinte no horário previsto.
Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico
ou farmacêutico.

4. Efeitos secundários possíveis
Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos secundários,
embora estes não se manifestem em todas as pessoas.
Broncoliber é, geralmente, bem tolerado.
Doenças gastrointestinais
Frequentes: náuseas, hipoestesia (diminuição da sensibilidade) oral e faríngea.
Pouco frequentes: vómitos, diarreia, dispepsia (perturbações da digestão), dores
abdominais, boca seca.
Muito raro: hemorragia digestiva.
Desconhecido: garganta seca.
Doenças do sistema imunitário e afeções dos tecidos cutâneos e subcutâneos
Raros: podem afetar até 1 em cada 1.000 pessoas
Reações de hipersensibilidade
Erupção na pele, urticária, broncospasmo (contração dos brônquios).
Desconhecido: a frequência não pode ser calculada a partir dos dados disponíveis
Reações anafiláticas incluindo choque anafilático, angioedema (inchaço de
aparecimento rápido na pele, nos tecidos subcutâneos, na mucosa ou submucosa) e
prurido.
Reações adversas cutâneas graves (incluindo eritema multiforme, síndrome de StevensJohnson/necrólise epidérmica tóxica e pustulose exantematosa generalizada aguda).
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Doenças do sistema nervoso
Frequentes: disgeusia (alteração do paladar).
Comunicação de efeitos secundários
Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não
indicados neste folheto, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro. Também
poderá comunicar efeitos secundários diretamente ao INFARMED, I.P. através dos
contactos abaixo. Ao comunicar efeitos secundários, estará a ajudar a fornecer mais
informações sobre a segurança deste medicamento.
INFARMED, I.P.
Direção de Gestão do Risco de Medicamentos
Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53
1749-004 Lisboa
Tel: +351 21 798 73 73
Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita)
Fax: + 351 21 798 73 97
Sítio da internet: http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage
E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt

5. Como conservar Broncoliber
Conservar a temperatura inferior a 25ºC. Conservar na embalagem de origem para
proteger da humidade.
Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.
Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na embalagem exterior
após “VAL.”. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.
Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte
ao seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas
ajudarão a proteger o ambiente.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações
Qual a composição de Broncoliber
- A substância ativa é o cloridrato de ambroxol. Cada ml de xarope contém 3 mg de
ambroxol (sob a forma de cloridrato).
- Os outros componentes são: sacarose, aspartamo (E 951), ácido cítrico monohidratado, aroma de ananás, para-hidroxibenzoato de metilo (E 218), parahidroxibenzoato de propilo (E 216), glicerol, solução de sorbitol a 70% e água
purificada.
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Qual o aspeto de Broncoliber e conteúdo da embalagem
Broncoliber apresenta-se na forma de um xarope branco-amarelado com cheiro a
ananás, acondicionado em frascos de vidro âmbar de 200 ml, providos de tampa de
plástico com rosca, inviolável.
Titular de Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante
Titular de Autorização de Introdução no Mercado
Tecnimede - Sociedade Técnico-Medicinal, S.A.
Rua da Tapada Grande, n.º 2
Abrunheira
2710-089 Sintra
Fabricante
Sofarimex – Indústria Química e Farmacêutica S.A.
Avenida das Indústrias, Alto do Colaride, Agualva
2735-213 Cacém
Laboratórios Basi - Indústria Farmacêutica, S.A.
Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira
Lote 15 e 16, 3450-232 Mortágua - Portugal

Este folheto foi revisto pela última vez em
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Folheto informativo: Informação para o utilizador
Broncoliber 6 mg/ml xarope
Ambroxol
Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento pois
contém informação importante para si.
Tome este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com
as indicações do seu médico, ou farmacêutico ou enfermeiro.
- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
- Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
- Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não
indicados neste folheto, fale com o seu médico, ou farmacêutico ou enfermeiro. Ver
secção 4.
- Se não se sentir melhor ou se piorar após 7 dias, tem de consultar um médico.
O que contém este folheto:
1. O que é Broncoliber e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de tomar Broncoliber
3. Como tomar Broncoliber
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar Broncoliber
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que é Broncoliber e para que é utilizado
Broncoliber pertence a um grupo de medicamentos denominado expetorantes.
Broncoliber é usado para facilitar a ação mucolítica do tratamento antibacteriano das
infeções respiratórias, em presença de hipersecreção brônquica.
Se não se sentir melhor ou se piorar após 7 dias de tratamento, tem de consultar um
médico.

2. O que precisa de saber antes de tomar Broncoliber
Não tome Broncoliber
- se tem alergia (hipersensibilidade) conhecida ao cloridrato de ambroxol ou a qualquer
outro componente deste medicamento (indicados na secção 6).
- Se tem úlcera gastroduodenal.
Advertências e precauções
Fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro antes de tomar Broncoliber.
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Tem havido notificações de reações da pele graves associadas à administração de
ambroxol. Se desenvolver uma erupção na pele (incluindo lesões nas membranas
mucosas, tais como da boca, garganta, nariz, olhos, órgãos genitais), pare de utilizar
Broncoliber e contacte o seu médico imediatamente.
Em doentes com insuficiência renal ou insuficiência hepática grave, Broncoliber só
deverá ser utilizado mediante indicação médica. No caso de insuficiência renal grave, à
semelhança de qualquer medicamento metabolizado hepaticamente e eliminado pela via
renal, é esperada a acumulação de metabolitos de ambroxol gerados no fígado.
O uso do mucolítico implica uma diminuição da viscosidade e a remoção do muco,
tanto através da atividade ciliar do epitélio, quer pelo reflexo da tosse, sendo portanto de
esperar um aumento do fluxo das secreções com expetoração e tosse.
Em doentes asmáticos e/ou com insuficiência respiratória grave e doentes debilitados,
pela diminuição do reflexo da tosse, há risco de obstrução das vias aéreas consequente
do aumento da quantidade de secreções. Aconselha-se uma administração cuidadosa aos
doentes asmáticos.
Os mucolíticos, como têm a capacidade de destruir a barreira mucosa gástrica, deverão
ser utilizados com precaução em indivíduos com antecedentes de úlcera péptica. Em
doentes dispépticos recomenda-se a administração do fármaco depois das refeições.
Outros medicamentos e Broncoliber
Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente,
ou se vier a tomar outros medicamentos.
Não estão descritos, à data atual, casos relevantes de interações medicamentosas ou de
qualquer outro tipo em que o ambroxol estivesse implicado e de que resultassem
prejuízos para o doente.
Broncoliber com alimentos e bebidas
Aconselha-se a ingestão do xarope durante as refeições.
Gravidez e amamentação
Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o
seu médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento.
Gravidez
O cloridrato de ambroxol atravessa a barreira placentária. Estudos animais não
revelaram efeitos prejudiciais, diretos ou indiretos, na gravidez, no desenvolvimento
embrionário/fetal, no parto ou no desenvolvimento pós-natal.
Vasta experiência clínica após 28 semanas de gestação revelou a inexistência de efeitos
prejudiciais para o feto. No entanto, as precauções usuais relativamente à utilização de
medicamentos durante a gravidez deverão ser observadas, especialmente tendo em
conta que a utilização de Broncoliber não está recomendada no primeiro trimestre.
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Amamentação
O cloridrato de ambroxol é excretado no leite materno. Embora não sejam esperados
efeitos adversos em lactentes, não se recomenda a sua utilização se estiver a amamentar.
Condução de veículos e utilização de máquinas
Embora não tenham sido efetuados estudos, não existem dados empíricos que
evidenciem que Broncoliber possa interferir com a capacidade de conduzir e utilizar
máquinas.
Este medicamento contém sacarose. Se foi informado pelo seu médico de que tem
intolerância a alguns açúcares, contacte-o antes de tomar este medicamento.
Este medicamento contém aspartamo, uma fonte de fenilalanina. Pode ser prejudicial
em indivíduos com fenilcetonúria.
Este medicamento contém para-hidroxibenzoato de metilo (E 218) e parahidroxibenzoato de propilo (E 216). Pode causar reações alérgicas (possivelmente
retardadas).

3. Como tomar Broncoliber
Tome este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com
as indicações do seu médico, farmacêutico ou enfermeiro. Fale com o seu médico,
farmacêutico ou enfermeiro se tiver dúvidas.
A dose habitual é:
Crianças de 1 aos 2 anos: 2,5 ml, 2 vezes por dia.
Crianças dos 2 aos 6 anos: 2,5 ml, 3 vezes por dia.
Crianças dos 6 aos 12 anos: 5 ml, 2 a 3 vezes por dia.
Adultos e crianças com mais de 12 anos: 10 ml, 2 vezes por dia.
Cada 5 ml equivalem a uma colher de chá cheia de xarope.
Idosos
Não são necessários quaisquer ajustes de dose.
Doentes com insuficiência renal ou hepática
A administração deve ser feita com extrema precaução, e em intervalos posológicos
mais largos. Em caso de insuficiência renal ou hepática moderada a grave, a dosagem
deve ser ajustada, através da administração em intervalos maiores, ou até mesmo da
redução da dose.
Modo e via de administração
A administração realiza-se por via oral.
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O xarope deve ser tomado à hora da refeição.
A administração dos xaropes pode ser realizada com o auxílio de uma colher de chá ou
do copo-medida, existente no interior da embalagem.
Se os sintomas persistirem ou se se agravarem ao fim de 7 dias de tratamento, deverá
ser contactado um médico.
Se tomar mais Broncoliber do que deveria
Não foram registados sintomas específicos de sobredosagem no homem até à data. Com
base em relatos de sobredosagem acidental e/ou erro de medicação, constatou-se que os
sintomas observados são consistentes com os efeitos indesejáveis descritos para
Broncoliber nas doses recomendadas, podendo necessitar de tratamento sintomático.
Caso se tenha esquecido de tomar Broncoliber
Não tome uma dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de tomar. Volte
a tomar a dose seguinte no horário previsto.
Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico,
farmacêutico ou enfermeiro.

4. Efeitos secundários possíveis
Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos secundários,
embora estes não se manifestem em todas as pessoas.
Broncoliber é, geralmente, bem tolerado.
Doenças gastrointestinais
Frequentes: náuseas, hipoestesia (diminuição da sensibilidade) oral e faríngea.
Pouco frequentes: vómitos, diarreia, dispepsia (perturbações da digestão), dores
abdominais, boca seca.
Muito raro: hemorragia digestiva.
Desconhecido: garganta seca.
Doenças do sistema imunitário e afeções dos tecidos cutâneos e subcutâneos
Raros: podem afetar até 1 em cada 1 000 pessoas
Reações de hipersensibilidade
Erupção na pele, urticária, broncospasmo (contração dos brônquios).
Desconhecido: a frequência não pode ser calculada a partir dos dados disponíveis
Reações anafiláticas incluindo choque anafilático, angioedema (inchaço de
aparecimento rápido na pele, nos tecidos subcutâneos, na mucosa ou submucosa) e
prurido.
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Reações adversas cutâneas graves (incluindo eritema multiforme, síndrome de StevensJohnson/necrólise epidérmica tóxica e pustulose exantematosa generalizada aguda).
Doenças do sistema nervoso
Frequentes: disgeusia (alteração do paladar).
Comunicação de efeitos secundários
Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não
indicados neste folheto, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro. Também
poderá comunicar efeitos secundários diretamente ao INFARMED, I.P. através dos
contactos abaixo. Ao comunicar efeitos secundários, estará a ajudar a fornecer mais
informações sobre a segurança deste medicamento.
INFARMED, I.P.
Direção de Gestão do Risco de Medicamentos
Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53
1749-004 Lisboa
Tel: +351 21 798 73 73
Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita)
Fax: + 351 21 798 73 97
Sítio da internet: http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage
E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt

5. Como conservar Broncoliber
Conservar a temperatura inferior a 25ºC. Conservar na embalagem de origem para
proteger da humidade.
Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.

Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na embalagem exterior
após “VAL.”. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.
Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte
ao seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas
ajudarão a proteger o ambiente.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações
Qual a composição de Broncoliber
- A substância ativa é o cloridrato de ambroxol. Cada ml de xarope contém 6 mg de
ambroxol (sob a forma de cloridrato).
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- Os outros componentes são: sacarose, aspartamo (E 951), ácido cítrico monohidratado, aroma de ananás, para-hidroxibenzoato de metilo (E 218), parahidroxibenzoato de propilo (E 216), glicerol, solução de sorbitol a 70% e água
purificada.
Qual o aspeto de Broncoliber e conteúdo da embalagem
Broncoliber apresenta-se na forma de um xarope branco-amarelado com cheiro a
ananás, acondicionado em frascos de vidro âmbar de 200 ml, providos de tampa de
plástico com rosca, inviolável.
Titular de Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante
Titular de Autorização de Introdução no Mercado
Tecnimede - Sociedade Técnico-Medicinal, S.A.
Rua da Tapada Grande, n.º 2
Abrunheira
2710-089 Sintra
Fabricante
Sofarimex – Indústria Química e Farmacêutica S.A.
Avenida das Indústrias, Alto do Colaride, Agualva
2735-213 Cacém
Laboratórios Basi - Indústria Farmacêutica, S.A.
Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira
Lote 15 e 16, 3450-232 Mortágua - Portugal

Este folheto foi revisto pela última vez em
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Folheto informativo: Informação para o utilizador
Broncoliber 120 mg cápsulas de libertação prolongada
Ambroxol
Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento pois
contém informação importante para si.
Tome este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com as
indicações do seu médico, farmacêutico ou enfermeiro.
- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
- Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
- Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não
indicados neste folheto, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro. Ver secção 4.
- Se não se sentir melhor ou se piorar após 7 dias, tem de consultar um médico.
O que contém este folheto:
1. O que é Broncoliber e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de tomar Broncoliber
3. Como tomar Broncoliber
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar Broncoliber
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que é Broncoliber e para que é utilizado
Broncoliber pertence a um grupo de medicamentos denominado expetorantes.
Broncoliber é usado para facilitar a ação mucolítica do tratamento antibacteriano das
infeções respiratórias, em presença de hipersecreção brônquica.
Se não se sentir melhor ou se piorar após 7 dias, tem de consultar um médico.

2. O que precisa de saber antes de tomar Broncoliber
Não tome Broncoliber
- Se tem alergia (hipersensibilidade) ao cloridrato de ambroxol, ou a qualquer outro
componente deste medicamento (indicados na secção 6).
- Se tem úlcera gastroduodenal.
Broncoliber destina-se apenas para utilização em adultos (idade superior a 18 anos).
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Advertências e precauções
Fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro antes de tomar Broncoliber.
Tem havido notificações de reações da pele graves associadas à administração de
ambroxol. Se desenvolver uma erupção na pele (incluindo lesões nas membranas mucosas,
tais como da boca, garganta, nariz, olhos, órgãos genitais), pare de utilizar Broncoliber e
contacte o seu médico imediatamente.
Em doentes com insuficiência renal ou insuficiência hepática grave, Broncoliber só deverá
ser utilizado mediante indicação médica. No caso de insuficiência renal grave, à
semelhança de qualquer medicamento metabolizado hepaticamente e eliminado pela via
renal, é esperada a acumulação de metabolitos de ambroxol gerados no fígado.
O uso do mucolítico implica uma diminuição da viscosidade e a remoção do muco, tanto
através da atividade ciliar do epitélio, quer pelo reflexo da tosse, sendo portanto de esperar
um aumento do fluxo das secreções com expetoração e tosse.
Em doentes asmáticos e/ou com insuficiência respiratória grave e doentes debilitados, pela
diminuição do reflexo da tosse, há risco de obstrução das vias aéreas consequente do
aumento da quantidade de secreções. Aconselha-se uma administração cuidadosa aos
doentes asmáticos.
Os mucolíticos, como têm a capacidade de destruir a barreira mucosa gástrica, deverão ser
utilizados com precaução em indivíduos com antecedentes de úlcera péptica. Em doentes
dispépticos recomenda-se a administração do fármaco depois das refeições.
Outros medicamentos e Broncoliber
Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente, ou
se vier a tomar outros medicamentos.
Não estão descritos, à data atual, casos relevantes de interações medicamentosas ou de
qualquer outro tipo em que o ambroxol estivesse implicado e de que resultassem prejuízos
para o doente.
Broncoliber com alimentos e bebidas
Aconselha-se a ingestão das cápsulas de libertação prolongada após uma refeição.
Gravidez e amamentação
Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o
seu médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento.
Gravidez
O cloridrato de ambroxol atravessa a barreira placentária. Estudos animais não revelaram
efeitos prejudiciais, diretos ou indiretos, na gravidez, no desenvolvimento
embrionário/fetal, no parto ou no desenvolvimento pós-natal.
Vasta experiência clínica após 28 semanas de gestação revelou a inexistência de efeitos
prejudiciais para o feto. No entanto, as precauções usuais relativamente à utilização de
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medicamentos durante a gravidez deverão ser observadas, especialmente tendo em conta
que a utilização de Broncoliber não está recomendada no primeiro trimestre.
Amamentação
O cloridrato de ambroxol é excretado no leite materno. Embora não sejam esperados efeitos
adversos em lactentes, não se recomenda a utilização se estiver a amamentar.
Condução de veículos e utilização de máquinas
Embora não tenham sido efetuados estudos, não existem dados empíricos que evidenciem
que Broncoliber possa interferir com a capacidade de conduzir e utilizar máquinas.
Broncoliber cápsulas contém sacarose.
Se foi informado pelo seu médico de que tem intolerância a alguns açúcares, contacte-o
antes de tomar este medicamento.

3. Como tomar Broncoliber
Tome este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com as
indicações do seu médico, farmacêutico ou enfermeiro. Fale com o seu médico ou
farmacêutico se tiver dúvidas.
A dose habitual em adultos é de uma cápsula, uma vez por dia.
Idosos
Não são necessários quaisquer ajustes de dose.
Doentes com insuficiência renal ou hepática
A administração deve ser feita com extrema precaução, e em intervalos posológicos mais
largos. Em caso de insuficiência renal ou hepática moderada a grave, a dosagem deve ser
ajustada, através da administração em intervalos maiores, ou até mesmo da redução da
dose.
Modo e via de administração
A administração efetua-se por via oral.
As cápsulas não devem ser abertas ou mastigadas, mas engolidas inteiras com bastante
líquido.
Se os sintomas persistirem ou se se agravarem ao fim de 7 dias de tratamento, deverá ser
contactado um médico.
Se tomar mais Broncoliber do que deveria
Não foram registados sintomas específicos de sobredosagem no homem até à data. Com
base em relatos de sobredosagem acidental e/ou erro de medicação, constatou-se que os
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sintomas observados são consistentes com os efeitos indesejáveis descritos para
Broncoliber nas doses recomendadas, podendo necessitar de tratamento sintomático.
Caso se tenha esquecido de tomar Broncoliber
Não tome uma dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de tomar. Volte a
tomar a cápsula seguinte no horário previsto.
Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico,
farmacêutico ou enfermeiro.

4. Efeitos secundários possíveis
Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos secundários, embora
estes não se manifestem em todas as pessoas.
Broncoliber é, geralmente, bem tolerado.
Doenças gastrointestinais
Frequentes: náuseas, hipoestesia (diminuição da sensibilidade) oral e faríngea
Pouco frequentes: vómitos, diarreia, dispepsia (perturbações da digestão), dores
abdominais, boca seca.
Muito raro: hemorragia digestiva.
Desconhecido: garganta seca.
Doenças do sistema imunitário e afeções dos tecidos cutâneos e subcutâneos
Raros: podem afetar até 1 em cada 1 000 pessoas
Reações de hipersensibilidade
Erupção na pele, urticária, broncospasmo (contração dos brônquios).
Desconhecido: a frequência não pode ser calculada a partir dos dados disponíveis
Reações anafiláticas incluindo choque anafilático, angioedema (inchaço de aparecimento
rápido na pele, nos tecidos subcutâneos, na mucosa ou submucosa) e prurido.
Reações adversas cutâneas graves (incluindo eritema multiforme, síndrome de StevensJohnson/necrólise epidérmica tóxica e pustulose exantematosa generalizada aguda).
Doenças do sistema nervoso
Frequentes: disgeusia (alteração do paladar).
Comunicação de efeitos secundários
Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não
indicados neste folheto, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro. Também
poderá comunicar efeitos secundários diretamente ao INFARMED, I.P. através dos
contactos abaixo. Ao comunicar efeitos secundários, estará a ajudar a fornecer mais
informações sobre a segurança deste medicamento.
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INFARMED, I.P.
Direção de Gestão do Risco de Medicamentos
Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53
1749-004 Lisboa
Tel: +351 21 798 73 73
Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita)
Fax: + 351 21 798 73 97
Sítio da internet: http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage
E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt
5. Como conservar Broncoliber

Conservar a temperatura inferior a 25ºC. Conservar na embalagem de origem para proteger
da humidade.
Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.
Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na embalagem exterior
após “VAL.”. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.
Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao
seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas
ajudarão a proteger o ambiente.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações

Qual a composição de Broncoliber
- A substância ativa é o cloridrato de ambroxol. Cada cápsula de libertação prolongada
contém 120 mg de ambroxol (sob a forma de cloridrato).
- Os outros componentes são: sacarose, amido de milho, shellac, povidona, talco, indigotina
(E 132), dióxido de titânio (E 171) e gelatina.
Qual o aspeto de Broncoliber e conteúdo da embalagem
Broncoliber apresenta-se na forma de cápsulas de libertação prolongada de cor branca
(corpo da cápsula) e azul (cabeça da cápsula) contendo grânulos brancos-amarelados,
acondicionadas em blisters de PVC/Alu em embalagens de 20 unidades.
Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante
Titular da Autorização de Introdução no Mercado
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Tecnimede - Sociedade Técnico-Medicinal, S.A.
Rua da Tapada Grande, n.º 2
Abrunheira
2710-089 Sintra
Fabricante
Atlantic Pharma - Produções Farmacêuticas, S.A.
Rua da Tapada Grande, nº 2
Abrunheira
2710 - 089 Sintra

Este folheto foi revisto pela última vez em
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Folheto informativo: Informação para o utilizador
Brufen 400 mg comprimidos revestidos por película
Ibuprofeno
Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento pois contém
informação importante para si.
Tome este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com as
indicações do seu médico ou farmacêutico.
-Conserve este folheto. Pode ter necessidade de ler novamente.
-Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
-Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste
folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Ver secção 4.
-Se não se sentir melhor ou se piorar após 3 dias (para febre) ou 7 dias (para dores), tem de
consultar um médico.
O que contém este folheto:
1. O que é Brufen e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de tomar Brufen
3. Como tomar Brufen
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar Brufen
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que é Brufen e para que é utilizado
Grupo farmacoterapêutico
9.1.3 - Aparelho locomotor. Anti-inflamatórios não esteróides. Derivados do ácido propiónico.
Indicações terapêuticas
Brufen está indicado para adultos nas dores ligeiras a moderadas tais como enxaquecas, dores de
cabeça, dores de dentes, dores musculares e reumáticas,dores nas costas, nevralgia e sintomatologia
associada a estados gripais e contipações.
Está ainda indicado nas dores menstruais (dismenorreia primária) e no tratamento da febre (inferior
a 3 dias).
Se não se sentir melhor ou se piorar após 3 dias (para febre) ou 7 dias (para dores), tem de consultar
um médico.

2. O que precisa de saber antes de tomar Brufen
Não tome Brufen
- Se tem alergia (hipersensibilidade) ao ibuprofeno ou a qualquer outro componente deste
medicamento (indicados na secção 6).
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- Se tem alergia (hipersensibilidade) a outros anti-inflamatorios não esteróides (AINEs)- Se sofre ou
sofreu de:
- Asma, rinite, urticária, edema angioneurótico ou broncospasmo associados ao uso de ácido
acetilsalicílico ou outros fármacos anti-inflamatórios não esteróides.
- Alterações da coagulação.
- Hemorragia gastrointestinal ou perfuração, relacionada com terapêutica anterior com AINE.
- Colite ulcerosa, doença de Crohn, úlcera péptica ou hemorragia gastrointestinal recorrente
(definida como dois ou mais episódios distintos de ulceração ou hemorragia comprovadas)Insuficiência cardíaca, hepática e renal grave.
- Distúrbio congénito do metabolito da porforina (por ex. porfiria intermitente aguda).
- Alcoolismo crónico (14 a 20 bebidas/semana ou mais).
- Doentes com problemas na produção de células sanguíneas de causa desconhecida.
A administração de ibuprofeno está contraindicada durante o terceiro trimestre de gravidez e tendo
em consideração o estatuto do medicamento (medicamento não sujeito a receita médica de dispensa
exclusiva em farmácia), em caso de gravidez e/ou amamentacão o medicamento não deve ser
dispensado exceto por indicação médica.
Advertências e precauções
Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar Brufen
Tendo em conta o estatuto do medicamento (medicamento não sujeito a receita médica de
dispensa exclusiva em farmácia), nas situações abaixo descritas, o medicamento não deve
ser dispensado, excepto por indicação médica:
- Hipertensão arterial não controlada,
- Insuficiência cardíaca congestiva,
- Doença isquémica cardíaca estabelecida,
- Doença arterial periférica, e/ou doença cerebrovascular
- Desidratação significativa (causada por vómitos, diarreia ou ingestão insuficiente de líquidos),
- Lúpus eritematoso sistémico ou outras doenças autoimunes
- Crianças
Os efeitossecundários podem ser minimizados utilizando a menor dose eficaz durante o menor
período de tempo necessário para controlar os sintomas (ver “Como tomar Brufen” e informação
sobre os riscos GI e cardiovasculares em seguida mencionada).
Efeitos cardiovasculares e cerebrovasculares
Os medicamentos anti-inflamatórios ou de alívio da dor, como o ibuprofeno, podem estar
associados a um pequeno aumento do risco de ataque cardíaco ou AVC, particularmente quando
são utilizadasdoses altas. Não exceda a dose ou a duração recomendada para o tratamento.
Deve falar com o seu médico ou farmacêutico sobre o seu tratamento antes de tomar Brufen se:
- tiver problemas do coração, incluindo insuficiência cardíaca, angina (dor no peito), ou se já tiver
tido um ataque cardíaco, cirurgia de bypass, doença arterial periférica (má circulação nas pernas ou
pés devido a artérias estreitas ou bloqueadas) ou qualquer tipo de AVC (incluindo mini-AVC ou
acidente isquémico transitório “AIT”).
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- tiver a tensão alta, diabetes, colesterol, antecedentes familiares de doença do coração ou AVC, ou
se fumar.
A administração concomitante de Brufen com outros AINE, incluindo inibidores seletivos da
cicloxigenase-2, deve ser evitada, devido ao potencial efeito aditivo.
Devem ser tomadas precauções especiais em doentes asmáticos ou com história prévia de asma
brônquica, uma vez que ibuprofeno pode desencadear um quadro de broncoespasmo nesses doentes.
Devem ser tomadas precauções em doentes com insuficiência renal, hepática ou cardíaca com
predisposição para retenção hidrossalina, dado que o uso de AINE pode deteriorar a função renal.
Nestes doentes a dose deve ser tão baixa quanto possível e a função renal deve ser monitorizada.
Idosos: Os idosos apresentam uma maior frequência de reações adversas com AINE, especialmente
de hemorragias gastrointestinais e de perfurações que podem ser fatais.
Devem ser tomadas precauções nos idosos com insuficiência renal ligeira a moderada, ou com
insuficiência cardíaca com predisposição para retenção hidrossalina, dado que o uso de AINE pode
deteriorar a função renal.
Tal como outros AINE, ibuprofeno deve ser administrado com precaução em doentes idosos que
tomem concomitantemente Inibidores ECA ou antagonistas da angiotensina. Os doentes devem ser
adequadamente hidratados e deve ser analisada a necessidade de monitorizar a função renal após o
início da terapêutica concomitante, e periodicamente desde então.
Como todos os AINE, ibuprofeno pode mascarar sinais de infeção.
No início do tratamento, ibuprofeno, tal como outros AINE, deve ser administrado com precaução
em doentes com considerável desidratação.
Tal como com outros AINE, a administração prolongada de ibuprofeno tem resultado em necrose
papilar renal e noutras alterações renais patológicas. Também têm sido observados casos de
toxicidade renal em doentes nos quais as prostaglandinas têm uma função compensatória na
manutenção da perfusão renal. Nestes doentes, a administração de AINE poderá causar um
decréscimo na formação de prostaglandinas dependente da dose e, secundariamente, no fluxo
sanguíneo renal, o qual pode precipitar uma descompensação renal evidente. Os doentes em maior
risco para esta reação são aqueles que apresentam disfunção renal, insuficiência cardíaca, disfunção
hepática, os que tomam diuréticos e inibidores da ECA e os doentes idosos. A descontinuação da
terapêutica com AINE é geralmente seguida de uma recuperação para o estado pré-tratamento.
Em raras ocasiões, observou-se a ocorrência de meningite asséptica em doentes em terapêutica com
ibuprofeno. Embora, seja mais provável a ocorrência em doentes com lúpus eritematoso sistémico e
doenças relacionadas com o tecido conjuntivo, têm sido reportados casos de meningite asséptica em
doentes sem doença crónica subjacente.
A função hepática deve ser cuidadosamente monitorizada em doentes tratados com Ibuprofeno que
refiram sintomas compatíveis com lesão hepática (anorexia, náuseas, vómitos, icterícia) e/ou
desenvolvam alterações da função hepática (transaminases, bilirrubina, fosfatase alcalina, gamaGT). Perante a presença de valores de transaminases, bilirrubina conjugada ou fosfatase alcalina
superiores a 2 vezes o valor superior do normal, o medicamento deverá ser suspenso de imediato e
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deve ser iniciada investigação para esclarecimento da situação. A reexposição ao ibuprofeno deve
ser evitada.
Ibuprofeno, tal como outros AINE, pode inibir a agregação plaquetária e prolongar o tempo de
hemorragia em doentes normais.
Tal como com outros medicamentos contendo AINE, a administração concomitante de ibuprofeno
com ácido acetilsalicílico não é recomendada devido a um potencial aumento de efeitos adversos.
Têm sido muito raramente notificadas reações cutâneas graves, algumas das quais fatais, incluindo
dermatite esfoliativa, sindroma de Stevens-Johnson e necrólise epidérmica tóxica, associadas à
administração de AINE. Aparentemente o risco de ocorrência destas reações é maior no início do
tratamento, sendo que na maioria dos casos estas reações se manifestam durante o primeiro mês de
tratamento. Brufen deve ser interrompido aos primeiros sinais de rash, lesões mucosas, ou outras
manifestações de hipersensibilidade.
Hemorragia, ulceração e perfuração gastrointestinal: têm sido notificados com todos os AINE casos
de hemorragia, ulceração e perfuração gastrointestinal potencialmente fatais, em várias fases do
tratamento, associados ou não a sintomas de alerta ou história de eventos gastrointestinais graves.
O risco de hemorragia, ulceração ou perfuração é maior com doses mais elevadas de AINE, em
doentes com história de úlcera péptica, especialmente se associada a hemorragia ou perfuração e em
doentes idosos. Nestas situações os doentes devem ser instruídos no sentido de informar o seu
médico assistente sobre a ocorrência de sintomas abdominais e de hemorragia digestiva, sobretudo
nas fases iniciais do tratamento.
Nestes doentes o tratamento deve ser iniciado com a menor dose eficaz. A coadministração de
agentes protetores (ex. misoprostol ou inibidores da bomba de protões) deverá ser considerada
nestes doentes, assim como naqueles que necessitem de tomar simultaneamente ácido
acetilsalicílico em doses baixas, ou outros medicamentos suscetíveis de aumentar o risco de úlcera
ou hemorragia, tais como corticosteroides, anticoagulantes (como a varfarina), inibidores seletivos
da recaptação da serotonina ou antiagregantes plaquetários tais como o ácido acetilsalicílico.
Em caso de hemorragia gastrointestinal ou ulceração em doentes a tomar Brufen o tratamento deve
ser interrompido.
Doentes que refiram alterações da visão durante o tratamento com ibuprofeno, deverão suspender a
terapêutica e ser submetidos a exame oftalmológico.
Pode ser mais difícil engravidar durante o tratamento com Brufen. Caso esteja a planear engravidar
ou se tiver problemas em engravidar deverá informar o seu médico.
Outros medicamentos e Brufen
Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar, ou tiver tomado recentemente, ou se vier
a tomar outros medicamentos.
Brufen pode afetar ou ser afetado por alguns outros medicamentos. Por exemplo:
- medicamentos anticoagulantes (ou seja, que impedem a coagulação do sangue como, por
exemplo, aspirina/ ácido acetilsalicílico, varfarina, ticlopidina)
- medicamentos que reduzem a tensão alta (inibidores da ECA como captopril, betabloqueadores
como medicamentos à base de atenolol, antagonistas do recetor da angiotensina II como o losartan)
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Lítio: Os AINE podem diminuir a depuração renal do lítio com resultante aumento dos níveis
plasmáticos e toxicidade. Caso se prescreva Brufen a um doente a fazer terapêutica com lítio,
deverá ser feita uma monitorização apertada dos níveis de lítio.
Metotrexato: Os AINE podem aumentar o nível plasmático do metotrexato.
Glicósidos cardíacos: AINE podem exacerbar uma insuficiência cardíaca, reduzir a taxa de filtração
glomerular e aumentar os níveis plasmáticos de glicósidos cardíacos.
Colestiramina: A administração concomitante de ibuprofeno e colestiramina pode reduzir a
absorção de ibuprofeno no trato gastrointestinal.
Ciclosporina: A administração de AINE e ciclosporina apresenta um risco aumentado de
nefrotoxicidade.
Diuréticos, Inibidores da Enzima de Conversão da Angiotensina (IECA) e Antagonistas da
Angiotensina II (AAII): Os anti-inflamatórios não esteroides podem diminuir a eficácia dos
diuréticos assim como de outros medicamentos anti-hipertensores.
Nalguns doentes com função renal diminuída, a administração concomitante de ibuprofeno com
inibidores da ECA e antagonistas da angiotensina II pode provocar agravamento da função renal.
Inibidores seletivos da cicloxigenase-2: A administração concomitante de Brufen com outros AINE,
incluindo inibidores seletivos da cicloxigenase-2, deve ser evitada, devido ao potencial efeito
aditivo.
Corticosteroides: Aumento do risco de ulceração ou hemorragia gastrointestinal.
Agentes antiagregantes plaquetários, como o ácido acetilsalícilico, e certos antidepressivos
(inibidores seletivos da recaptação da serotonina) podem aumentor o risco de hemorragia
gastrointestinal.
Aminoglicosídeos: Os AINE podem diminuir a eliminação dos aminoglicósideos.
Ginkgo Biloba: Pode potenciar o risco de hemorragia.
Mifepristona: Os AINE podem reduzir os efeitos da mifepristona.
Antibióticos da classe das quinolonas: Os doentes a tomar AINE e quinolonas podem apresentar um
risco aumentado de desenvolver convulsões.
Tacrolímus: Possível risco aumentado de nefrotoxicidade quando um AINE é administrado com
tacrolímus.
Zidovudina: Risco aumentado de toxicidade hematológica quando um AINE é administrado com
zidovudina.
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Sulfonilureias: Os AINE podem aumentar os efeitos dos medicamentos sulfonilureias (foram
notificados casos raros de hipoglicemia em doentes com administração concomitante de
sulfonilureia e ibuprofeno).
Inibidores CYP2C9: A administração concomitante de ibuprofeno com inibidores do CYP2C9
pode aumentar a exposição ao ibuprofeno (substrato do CYP2C9).
Probenecida e sulfimpirazona: Os medicamentos contendo probenecida ou sulfimpirazona podem
atrasar a eliminação de ibuprofeno.
Fenitoína: O uso concomitante de Brufen com fenitoína podem aumentar os níveis plasmáticos
destes medicamentos.
Alguns outros medicamentos podem também afetar ou ser afetados pelo tratamento com Brufen.
Por este motivo, deverá falar sempre com o seu médico ou farmacêutico antes de utilizar Brufen
com outros medicamentos.
Brufen com alimentos, bebidas e álcool
Brufen deve ser tomado preferencialmente após as refeições.
Não deve ingerir bebidas alcoólicas durante o tratamento.
Gravidez, amamentação e fertilidade
Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o seu
médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento.
Gravidez
Os dados dos estudos epidemiológicos sugerem um aumento do risco de aborto espontâneo, de
malformações cardíacas e de gastroschisis na sequência da utilização de um inibidor da síntese das
prostaglandinas no início da gravidez. Deste modo, Brufen não deverá ser administrado durante o 1º
e 2º trimestre de gravidez, a não ser que seja estritamente necessário.
A administração de Brufen está contraindicada durante o terceiro trimestre de gravidez.
Amamentação
Não se recomenda a utilização de Brufen em mulheres a amamentar.
Condução de veículos e utilização de máquinas
As reações dos doentes podem ser afetadas após o tratamento com o ibuprofeno. É portanto
aconselhável uma maior vigilância na condução de veículos ou utilização de máquinas.
Brufen contém Lactose mono-hidratada. Se foi informado pelo seu médico que tem intolerância a
alguns açúcares, contacte-o antes de tomar este medicamento

3. Como tomar Brufen
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Tome este medicamento exatamente como indicado pelo seu médico ou farmacêutico. Fale com o
seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.
A posologia é variável em função do doente, da sua idade e da sua situação clínica.
A dose diária máxima para o adulto é de 1200 mg (1 comprimido três vezes ao dia).
A a dose total não deve exceder 1200 mg de ibuprofeno durante um período de 24 horas.

Idoso
No idoso não há necessidade de alterar a dose, a não ser que haja insuficiência renal ou hepática
graves.
Insuficiência renal e hepática
Devem ser tomadas precauções quando se administra um AINE a doentes com insuficiência renal.
Em doentes com disfunção renal leve a moderada a dose inicial deve ser reduzida.
Não se deve administrar ibuprofeno a doentes com insuficiência renal ou hepática grave (ver “O
que precisa de saber antes de tomar Brufen”).
Utilização em crianças
Não deve ser administrado a crianças com menos de 18 anos de idade sem indicação do médico.

Os efeitos indesejáveis podem ser minimizados utilizando a menor dose eficaz durante o menor
período de tempo necessário para controlar os sintomas (ver “Advertências e precauções”).
Via de administração
Administração oral.
Os comprimidos de ibuprofeno devem ser tomados com muito líquido.
Os comprimidos devem ser engolidos inteiros e não devem ser mastigados, partidos, esmagados
nem chupados, de forma a evitar desconforto ou irritação da garganta.
Duração do tratamento médio
Variável em função do doente e da sua situação clínica.
Deve ser administrada a menor dose eficaz durante o menor tempo necessário para aliviar
os sintomas.
Não usar doses superiores às recomendadas nem durante mais de 3 dias consecutivos,
para a febre, exceto por indicação do médico;
Não usar na dor durante mais de 7 dias nos adultos, exceto se prescrito pelo médico, pois uma dor
intensa e prolongada pode requerer avaliação e tratamento médico.
Se tomar mais Brufen do que deveria
Se tomar acidentalmente demasiados comprimidos de Brufen, contacte imediatamente o seu médico
ou farmacêutico.
Os sintomas de intoxicação aguda com ibuprofeno incluem náuseas, vómitos, dor abdominal e
sonolência.
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Em caso de sobredosagem, deve proceder-se a lavagem gástrica seguida de medidas de suporte.
Não existe antídoto específico para a sobredosagem de ibuprofeno.
Caso se tenha esquecido de tomar Brufen
Em caso de esquecimento de uma ou mais doses, continue normalmente a tomar a dose seguinte.
Não tome uma dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de tomar.
Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou
farmacêutico.

4. Efeitos secundários possíveis
Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos secundários, embora estes não
se manifestem em todas as pessoas.
Os efeitos secundários foram notificados espontânea e voluntariamente durante a fase póscomercialização de Brufen, por uma população da qual se desconhece a taxa de exposição. Assim,
não é possível estimar a incidência real destas reações adversas ou estabelecer uma relação causal
com a exposição ao ibuprofeno.
Reações adversas observadas com ibuprofeno similares a outros AINE:
As reações adversas mais frequentemente observadas são de natureza gastrointestinal. Náuseas,
dispepsia, vómitos, hematémese, flatulência, dor abdominal, diarreia, obstipação, melenas,
estomatite aftosa, hemorragia gastrointestinal, exacerbação de colite e doença de Crohn têm sido
notificadas na sequência da administração destes medicamentos.
Doenças do sistema imunitário
Foram notificadas reações de hipersensibilidade após tratamento com ibuprofeno. Estas podem,
compreender reações alérgicas não específicas e anafilaxia; reatividade do trato respiratório,
incluindo asma, agravamento de asma, broncospasmo ou dispneia; ou doenças de pele, incluindo
erupção cutânea de vários tipos, prurido, urticária, púrpura, angioedema e muito raramente,
dermatites bulhosas (incluindo síndroma de Stevens-Johnson, necrólise epidérmica tóxica e eritema
multiforme).
Doenças gastrointestinais
Menos frequentemente têm vindo a ser observados casos de gastrite, úlceras duodenal e gástrica.
Perfuração gastrointestinal, têm sido raramente notificada na sequência da administração de
ibuprofeno.
Muito raramente têm sido também notificados casos de pancreatite.
Podem ocorrer, em particular nos idosos, úlceras pépticas, perfuração ou hemorragia
gastrointestinal potencialmente fatais.
Perturbações gerais e alterações no local de administração
Edema e fadiga têm sido notificados em associação ao tratamento com ibuprofeno
Efeitos cardiovasculares e cerebrovasculares
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Edema, hipertensão arterial e insuficiência cardíaca, têm sido notificados em associação ao
tratamento com AINE.
Os dados dos ensaios clínicos e epidemiológicos sugerem que a administração de ibuprofeno,
particularmente em doses elevadas (2400 mg diários) e em tratamento de longa duração poderá
estar associada a um pequeno aumento do risco de eventos trombóticos arteriais (por exemplo
enfarte do miocárdio ou AVC) (ver “Advertências e precauções”).
Os medicamentos tais como Brufen podem estar associados a um pequeno aumento do risco de
ataque cardíaco (enfarte do miocárdio) ou AVC.
Reações bolhosas incluindo síndroma de Stevens-Johnson e necrólise epidérmica tóxica (muito
raro).
Outras reações adversas menos frequentemente notificadas estão apresentadas por ordem
decrescente de frequência dentro de cada classe de orgãos:
Infeções e infestações: Rinite, meningite asséptica.
Doenças do sangue e do sistema linfático: Leucopenia, trombocitopénia, anemia aplástica,
neutropénia, agranulocitose e anemia hemolítica.
Perturbações do foro psiquiátrico: Insónia, ansiedade, depressão e estado de confusão; .
Doenças do sistema nervoso: Cefaleias, tonturas, parestesia;, sonolência e nefrite ótica.
Afeções oculares: Perturbações da visão e neuropatia ótica tóxica.
Afeções do ouvido e do labirinto: Perturbações auditivas, vertigens e zumbidos.
Afeções hepatobiliares: Hepatite, icterícia, anomalias da função hepática e insuficiência hepática.
Afeções dos tecidos cutâneos e subcutâneos: Reações de fotossensibilidade.
Doenças renais e urinárias: Nefrotoxicidade, incluindo nefrite intersticial, síndroma nefrótico e
insuficiência renal.

Comunicação de efeitos secundários
Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste
folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Também poderá comunicar efeitos secundários
diretamente ao INFARMED, I.P. através dos contactos abaixo. Ao comunicar efeitos secundários,
estará a ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento.
INFARMED, I.P.
Direção de Gestão do Risco de Medicamentos
Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53
1749-004 Lisboa
Tel: +351 21 798 73 73
Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita)Fax: + 351 21 798 73 97
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Sítio da internet:
http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage
E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt

5. Como conservar Brufen
Não conservar acima de 25ºC.
Conservar na embalagem de origem.
Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.
Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na embalagem exterior, após
"VAL.". O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.
Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu
farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas ajudarão a
proteger o ambiente.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações
Qual a composição do Brufen
-A substância ativa é o ibuprofeno. Cada comprimido revestido por película contém 400 mg de
ibuprofeno.
-Os outros componentes são: celulose microcristalina, croscarmelose sódica, lactose monohidratada, sílica coloidal anidra, laurilsulfato de sódio, estearato de magnésio, hipromelose 2910 (5
cps) e hipromelose 2910 (6 cps), talco e dióxido de titânio (E171).
Qual o aspeto de Brufen e conteúdo da embalagem
Brufen apresenta-se em comprimidos revestidos por película, brancos e ovais. Os comprimidos são
fornecidos em blisters de PVC/Alu ou PVC/PVDC/Alu de 20 e 60 comprimidos revestidos por
película. (Embalagem hospitalar)
É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.
Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante
Titular da Autorização de Introdução no Mercado
BGP Products, Unipessoal Lda. Estrada de Alfragide, 67, Alfrapark, Edifício D
2610-008 Amadora
Portugal
Fabricantes
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Abbvie Deustchland GmbH & Co. KG
Knollstrasse, 50
D-67061 - Ludwigshafen – Alemanha
Famar S.A.
7, Anthoussa Avenue,
15344 Anthoussa - Attiki - Grécia

Este folheto foi revisto pela última vez em
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FOLHETO INFORMATIVO: INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR
CAMILIA, solução oral em recipiente unidose
Este folheto contém informações importantes para si. Leia-o atentamente.
Este medicamento pode ser adquirido sem receita médica. No entanto, é necessário
tomar CAMILIA com precaução para obter os devidos resultados.
Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler.
Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
Em caso de agravamento ou persistência dos sintomas, após 3 dias, consulte o seu
médico.
Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detetar quaisquer efeitos secundários
não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.
Neste folheto:
1. O que é CAMILIA, solução oral e para que é utilizado
2. Antes de tomar CAMILIA, solução oral
3. Como tomar CAMILIA, solução oral
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar CAMILIA, solução oral
6. Outras informações

1. O QUE É CAMILIA, solução oral E PARA QUE É UTILIZADO
Medicamento homeopático tradicionalmente utilizado nas perturbações atribuídas ao
crescimento dos primeiros dentes (dores, irritabilidade, face vermelha, diarreia).

2.ANTES DE TOMAR CAMILIA, solução oral
Não tome CAMILIA
Se o seu filho é alérgico às substâncias ativas ou a qualquer outro componente de
CAMILIA.
Tome especial cuidado com CAMILIA
- Não o instile no olho.
- Não o injete.
- Antes de usar este medicamento, deve lavar as mãos.
Ao tomar CAMILIA com outros medicamentos
Informe o seu médico ou farmacêutico se o seu filho estiver a tomar ou tiver tomado
recentemente outros medicamentos, incluindo medicamentos obtidos sem receita médica.
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3.COMO TOMAR CAMILIA, solução oral
Posologia
Uma unidose, 2 a 3 vezes por dia.
O tratamento não deve exceder os 3 dias.
Na persistência dos sintomas para além dos 3 dias, deverá consultar o seu médico.
Via e modo de administração
Via oral.
Consulte o diagrama para saber usar o recipiente unidose.
1. Abrir a saqueta de alumínio.

2. Destacar um recipiente unidose.

3. Abrir o recipiente unidose rodando a extremidade.

4. Verter o conteúdo do recipiente unidose na cavidade bucal da criança, mantendo a criança
em posição sentada.

Fechar cuidadosamente a saqueta contendo os outros recipientes dobrando o lado aberto.
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A fim de administrar sempre uma solução estéril, deve usar um recipiente unidose novo em
cada nova utilização. Não deve armazenar um recipiente aberto. O recipiente unidose deve
ser rejeitado após a sua utilização.
Se der ao seu filho mais CAMILIA do que deveria
Consulte o seu médico ou farmacêutico para obter aconselhamento.
Caso se tenha esquecido de dar ao seu filho CAMILIA
Não dê uma dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de tomar.
Se parar de dar ao seu filho CAMILIA
Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico
ou farmacêutico.

4. EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS
Como todos os medicamentos, CAMILIA pode causar efeitos secundários, no entanto
estes não se manifestam em todas as pessoas.
Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detetar quaisquer efeitos
secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

5. COMO CONSERVAR CAMILIA, solução oral
Manter fora do alcance e da vista das crianças.
Não utilize CAMILIA após o prazo de validade impresso na embalagem exterior após
EXP. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.
Antes da abertura da saqueta: este medicamento não necessita de quaisquer precauções
especiais de conservação.
Após a abertura da saqueta: armazenar os recipientes unidose intactos no interior da
saqueta.
Após a abertura do recipiente unidose:
- O produto deve ser usado imediatamente.
- Rejeitar o recipiente unidose depois de usado.
- Não armazenar o produto para uso posterior.

Os medicamentos não devem ser eliminados na canalização ou no lixo doméstico.
Pergunte ao seu farmacêutico como eliminar os medicamentos de que já não necessita.
Estas medidas irão ajudar a proteger o ambiente.
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6. OUTRAS INFORMAÇÕES
Qual a composição de CAMILIA
Por um recipiente unidose 1 ml:
- As substâncias ativas são Chamomilla vulgaris 9 CH (333,3 mg), Phytolacca decandra
5 CH (333,3 mg), Rheum 5 CH (333,3 mg)
- O outro componente é água purificada.
Qual o aspecto de CAMILIA e conteúdo da embalagem
1 ml de solução em recipiente unidose.
Uma caixa contém 10, 20 ou 30 recipientes unidose.
É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricantes
Titular da Autorização de Introdução no Mercado:
BOIRON
20, rue de la Libération
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon
França
Fabricante:
BOIRON
ZAC des Frênes
1 rue Edouard Buffard
77144 Montévrain
França
Este folheto foi aprovado pela última vez em {MM/YYYY}
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FOLHETO INFORMATIVO: INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR
Cetix 10 mg comprimido para chupar
Dicloridrato de cetirizina
Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento pois
contém informação importante para si.
Tome este medicamento exactamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com
as indicações do seu médico ou farmacêutico.
- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
- Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
- Se tiver quaiqer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não
indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Ver secção 4.
- Se não se sentir melhor ou se piorar após 3 dias, tem que consultar um médico.
O que contém este folheto:
1. O que é Cetix e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de tomar Cetix
3. Como tomar Cetix
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar Cetix
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O QUE É CETIX E PARA QUE É UTILIZADO
A substância ativa de Cetix é o dicloridrato de cetirizina.
Cetix é um medicamento antialérgico.
Em adultos e crianças com idade superior a 6 anos, Cetix está indicado:
- no alívio dos sintomas nasais e oculares da rinite alérgica sazonal e perene.
- no alívio da urticária crónica idiopática

2. O QUE PRECISA DE SABER ANTES DE TOMAR CETIX
Não tome Cetix
- se tem uma doença renal grave (insuficiência renal grave com depuração da creatinina
abaixo dos 10 ml/min);
- se tem alergia (hipersensibilidade) à substância ativa ou a qualquer outro componente
deCetix , à hidroxizina ou a derivados da piperazina (substânciasactivas muito
relacionadas com outros medicamentos).
Advertências e precauções
Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar Cetix.
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Se é um doente com insuficiência renal, por favor consulte o seu médico; se necessário
tomará uma dose mais baixa. A nova dose será determinada pelo seu médico.
Se é epilético ou um doente com risco acrescido de convulsões, consulte o seu médico.
Não foram observadas interações suscetíveis de ter impacto entre álcool (para uma taxa
de alcoolémia de 0,5 g/L, correspondente a 1 copo de vinho) e a cetirizina utilizada nas
doses normais. No entanto, à semelhança dos restantes anti-histamínicos, deve evitar-se o
consumo simultâneo com álcool.
Outros medicamentos e Cetix
Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente
outros medicamentos, incluindo medicamentos obtidos sem receita médica.
Dado o perfil da cetirizina, não são esperadas interações com outros medicamentos.
Cetix com alimentos e bebidas
A comida não afeta significativamente a absorção da cetirizina.
Gravidez e amamentação e fertilidade
Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o
seu médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento.
Á semelhança de outros medicamentos, Cetix deve ser evitado em mulheres grávidas.A
toma acidental por uma mulher grávida não deve produzir efeitos adversos no feto. No
entanto, a administração deste medicamento deve ser descontinuada.
Não deve tomar Cetix durante o aleitamento uma vez que a cetirizina passa para o leite
materno.
Condução de veículos e utilização de máquinas
Estudos clínicos não demonstraram evidência de redução da atenção, estado de alerta ou
capacidade de condução, após a toma de Cetix, nas doses recomendadas.
Caso pretenda conduzir, desenvolver atividades potencialmente perigosas ou conduzir
máquinas, não exceda a dose recomendada. Deve monitorizar cuidadosamente a sua
resposta ao medicamento.
Case seja um doente mais sensível, poderá sentir que a toma concomitante de álcool ou
de outro depressor do sistema nervoso pode adicionalmente afetar a sua atenção e
capacidade de reação.

3. COMO TOMAR CETIX
Como e quando deve tomar Cetix?
Deve tomar Cetix e da seguinte forma, salvo se o seu médico recomendar outra posologia
diária:
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Siga estas recomendações, caso contrário Cetix pode não ser completamente efetivo.
Os comprimidos para chupar são para colocar na boca e chupar. Cetix pode ser tomado,
independentemente da hora das refeições.
Adultos e adolescentes com mais de 12 anos:
10 mg, uma vez por dia – 1 comprimido para chupar.
Crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos:
5 mg, duas vezes por dia – meio comprimido para chupar, duas vezes por dia.
Doentes com insuficiência renal moderada a grave
A dose recomendada para doentes com insuficiência renal moderada é de 5 mg, uma vez
por dia.
Fale com o seu médico se sentir que o efeito de Cetix é muito fraco ou muito forte.
Duração do tratamento:
A duração do tratamento depende do tipo, duração e evolução das suas queixas e é
determinada pelo seu médico.
Se tomar mais Cetix do que deveria
Caso julgue ter tomado uma sobredosagem de Cetix, informe o seu médico.
O seu médico decidirá sobre as medidas a adotar, se for caso disso.
Após uma sobredosagem, poderão ocorrer os seguintes efeitos adversos, com intensidade
aumentada: foram notificados confusão, diarreia, tonturas, cansaço, dor de cabeça,
indisposição, pupila dilatada, comichão, agitação, sedação, sonolência, torpor, frequência
cardíaca aumentada, tremores e retenção urinária.
Caso se tenha esquecido de tomar Cetix
Não tome uma dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de tomar.
Se parar de tomar Cetix
Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico
ou farmacêutico

4. EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSIVEIS
Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos secundários,
embora estes não se manifestam em todas as pessoas.
Foram notificados osseguintes efeitos secundários durante a experiência póscomercialização. As frequências estão definidas como: (frequentes: 1 doente em 100 a 1
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em 10, pouco frequentes: 1 em 1000 a 1 em 100, raros: 1 em 10 000 a 1 em 1000, muito
raros: menos de 1 em 10 000)
- Doenças do sangue e sistema linfático:
Muito raros: trombocitopénia (redução do número de plaquetas sanguíneas)
- Corpo como um todo:
Frequente: fadiga
- Cardiopatias:
Raros: taquicardia (ritmo cardíaco aumentado)
- Afeções oculares:
Muito raros: perturbações da acomodação, visão desfocada e oculogíria (movimentos
circulares involuntários dos olhos
- Doenças gastrointestinais:
Frequentes: boca seca, náusea, diarreia
Pouco frequentes: dor abdominal
- Perturbações gerais e alterações no local de administração:
Pouco frequentes: astenia (fadiga extrema), mal-estar
Raros: edema (inchaço)
- Doenças do sistema imunitário:
Raros: reações alérgicas, algumas graves (muito raro)
- Afeções hepatobiliares:
Raros: função hepática alterada
- Exames complementares de diagnóstico:
Raros: peso aumentado
- Doenças do sistema nervoso:
Frequentes: tonturas, dor de cabeça
Pouco frequentes: parestesia (sensações anormais na pele)
Raros: convulsões, distúrbios do movimento
Muito raros: disgeusia (paladar alterado), síncope, tremor, distonia, discinésia
- Perturbações do foro psiquiátrico:
Frequentes: sonolência
Pouco frequentes: agitação
Raros: agressividade, confusão, depressão, alucinação, insónia
Muito raros: tique
- Doenças renais e urinárias:
Muito raros: eliminação de urina alterada
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- Doenças respiratórias:
Frequentes: faringite, rinite
- Afeções dos tecidos cutâneos e subcutâneos:
Pouco frequentes: prurido, erupção eritematosa
Raros: urticária
Muito raros: edema angioneurótico, erupção medicamentosa fixa
Se desenvolver algum dos efeitos descritos em cima, consulte o seu médico. Aos
primeiros sinais de uma reação de hipersensibilidade, pare de tomar Cetix. O seu médico
avaliará a gravidade e possíveis medidas necessárias.
Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detetar quaisquer efeitos secundários
não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.
Comunicação de efeitos secundários
Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não
indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico.
Também poderá comunicar efeitos secundários diretamente ao INFARMED, I.P. através
dos contactos abaixo. Ao comunicar efeitos secundários, estará a ajudar a fornecer mais
informações sobre a segurança deste medicamento.
INFARMED, I.P.
Direção de Gestão do Risco de Medicamentos
Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53
1749-004 Lisboa
Tel: +351 21 798 71 40
Fax: +351 21 798 73 97
Sítio da internet: http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage
E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt

5. COMO CONSERVAR CETIX
O medicamento não necessita de quaiquer precauções especiais de conservação.
Manter o frasco bem fechado.
Manter este medicamento da vista e fora do alcance das crianças.
Não utilize Cetix após o prazo de validade impresso no blister e na embalagem exterior
após “Val”. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado
Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao
seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas
ajudarão a proteger o ambiente.
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6. CONTEÚDO DA EMBALAGEM E OUTRAS INFORMAÇÕES
Qual a composição de Cetix
- A substância ativa é o dicloridrato de cetirizina.
Cada comprimido para chupar de Cetix contém 10 mg de dicloridrato de cetirizina
Os outros componentes são: ß-ciclodextrina, povidona K 25, ciclamato de sódio, celulose
em pó, citrato monossódico, celulose microcristalina, aroma de maçã e
estearato de magnésio
Qual o aspeto de Cetix e conteúdo da embalagem
Cetix apresenta-se em embalagens de 10 ou 7 comprimidos para chupar.
É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.
Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante
Medinfar Consumer Health - Produtos Farmacêuticos, Lda.
Rua Henrique Paiva Couceiro, 27 - Venda Nova
2700-451 Amadora
Portugal
Losan Pharma GmbH
Otto Hahnstrasse, 13 Neuenburg am Rhein
Alemanha
Este folheto foi revisto pela última vez em
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FOLHETO INFORMATIVO

Leia atentamente este folheto antes de utilizar o medicamento.
- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler.
- Caso tenha dúvidas, consulte o seu médico ou farmacêutico.
- Este medicamento foi receitado para si. Não deve dá-lo a outros; o medicamento
pode ser-lhes prejudicial mesmo que apresentem os mesmos sintomas.
Neste folheto:
1. O que é Clotrimazol-ratiopharm 1% creme e para que é utilizado
2. Antes de utilizar Clotrimazol-ratiopharm 1% creme
3. Como utilizar Clotrimazol-ratiopharm 1% creme
4. Efeitos secundários possíveis
5. Conservação de Clotrimazol-ratiopharm 1% creme

Clotrimazol-ratiopharm 1% creme

A substância activa é o clotrimazol.
Os outros ingredientes são o monoestearato de sorbitano, polisorbato, espermacete,
álcool cetil-estearílico, 2-octildodecanol, álcool benzílico, água pura.
Titular da Autorização de Introdução no Mercado
Ratiopharm, Lda
EDIFÍCIO TEJO - 6º piso
Rua Quinta do Pinheiro
2790-143 Carnaxide
1.O que é Clotrimazol-ratiopharm 1% creme e para que é utilizado
O clotrimazol é um antimicótico de largo espectro. Este medicamento está indicado no
tratamento das seguintes infecções:
- Dermatomicoses causadas por dermatófitos, leveduras, bolores, etc. (ex: tinea
pedum, tinea manuum, tinea corporis, tinea inguinalis, ptiríase versicolor, eritrasma).
- Infecções dos lábios (genitais) e áreas adjacentes, bem como inflamação da glande
e prepúcio do parceiro sexual causadas por leveduras (vulvite por Cândida e balanite
por Cândida).
2. Antes de utilizar Clotrimazol-ratiopharm 1% creme
Não utilize Clotrimazol-ratiopharm 1% creme se tem hipersensibilidade (alergia) ao
clotrimazol ou a qualquer outro ingrediente de Clotrimazol-ratiopharm 1% creme, em
especial ao álcool cetil-estearílico
Gravidez
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Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento.
Não há informação de que o clotrimazol seja nocivo para a mãe ou para o feto. No
entanto deverá ser o seu médico a avaliar os riscos e os benefícios de utilizar
clotrimazol durante a gravidez, em especial no primeiro trimestre.
Aleitamento
Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento.
Não há informação de que o clotrimazol seja nocivo para a criança.
Condução de veículos e utilização de máquinas.
Clotrimazol-ratiopharm 1% creme não afecta a capacidade de conduzir ou utilizar
máquinas.
Utilizar Clotrimazol-ratiopharm 1% creme com outros medicamentos
Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado
recentemente outros medicamentos, incluindo medicamentos sem receita médica.
Não são conhecidas interacções entre o clotrimazol e outros fármacos.
3.Como utilizar Clotrimazol-ratiopharm 1% creme
Utilizar Clotrimazol-ratiopharm 1% creme sempre de acordo com as instruções do
médico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.
O Clotrimazol-ratiopharm 1% creme destina-se a aplicação local na pele: aplicar o
creme na zona afectada 2 a 3 vezes ao dia. O creme deve ser aplicado em camada
fina, friccionando ligeiramente.
Para a terapêutica da vulvite por Candida e da balanite por Cândida deve aplicar-se o
creme 2 a 3 vezes por dia, em camada fina nas zonas afectadas friccionando em
seguida (na mulher: órgãos genitais externos até ao ânus; no homem: glande e
prepúcio).
Para assegurar a cura completa, o tratamento deverá prosseguir, dependendo da
indicação, durante cerca de duas semanas após o desaparecimento dos sintomas
subjectivos.
De um modo geral, os sintomas desaparecem após um período de tratamento de:
Dermatomicoses
3-4 semanas
Eritrasma
2-4 semanas
Ptiríase versicolor
1-3 semanas
Vulvite por Cândida e balanite por Cândida
1-2 semanas
Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver a impressão de que Clotrimazolratiopharm 1% creme é demasiado forte ou demasiado fraco.
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Se utilizar mais Clotrimazol-ratiopharm 1% creme do que deveria:
É pouco provável que a aplicação tópica conduza a uma situação de intoxicação.
4.Efeitos secundários possíveis
Como os demais medicamentos, Clotrimazol-ratiopharm 1% creme pode ter efeitos
secundários.
As seguintes reacções adversas podem estar associadas ao tratamento com o
clotrimazol:
- quando aplicado na pele: por vezes observou-se eritema, edema, prurido e
urticária;
- quando aplicado na vagina: alguns dos doentes queixaram-se de sensação
de ardor moderada e mais raramente de caîmbras abdominais leves e
aumento da frequência urinária;
- por via oral: o clotrimazol pode causar irritação gastrointestinal moderada.
Caso detecte efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu
médico ou farmacêutico.
5. Conservação de Clotrimazol-ratiopharm 1% creme
Manter fora do alcance e da vista das crianças.
Conservar em local seco, a temperatura inferior a 25 °C.
Não utilize Clotrimazol-ratiopharm 1% creme após expirar o prazo de validade
indicado na embalagem.
Este folheto foi aprovado pela última vez em (Maio de 2005)
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Folheto informativo: Informação para o utilizador
Clotrimazol Bluepharma 10 mg/g Creme vaginal
Clotrimazol
Leia com atenção todo este folheto antes de começar a utilizar este medicamento
pois contém informação importante para si.
Utilize este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo
com as indicações do seu médico ou farmacêutico.
Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não
indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Ver secção 4.
Se não se sentir melhor ou se piorar após o período de tratamento previsto neste
folheto, tem de consultar um médico.
O que contém este folheto:
1.
O que é Clotrimazol Bluepharma e para que é utilizado
2.
O que precisa de saber antes de utilizar Clotrimazol Bluepharma
3.
Como utilizar Clotrimazol Bluepharma
4.
Efeitos secundários possíveis
5.
Como conservar Clotrimazol Bluepharma
6.
Conteúdo da embalagem e outras informações
O que é Clotrimazol Bluepharma e para que é utilizado
Clotrimazol Bluepharma contém clotrimazol que é um medicamento antifúngico
utilizado no tratamento das infeções causadas por fungos, tais como:
Candidíase vaginal recorrente, isto é, com diagnóstico médico prévio. Esta infeção
vaginal é causada por um fungo designado Candida e pode manifestar-se por:
corrimento vaginal esbranquiçado;
prurido (comichão) na vagina e zonas adjacentes;
rubor (vermelhidão) da vagina e zonas adjacentes;
odor desagradável;
dor na vagina e vulva.
Habitualmente verifica-se um agravamento antes da menstruação.
Infeção da glande (ponta do pénis) do parceiro sexual por Candida, que pode causar:
Dor e rubor no pénis;
Aperto do prepúcio.
Se não tem a certeza se tem alguma destas infeções, consulte o seu médico ou
farmacêutico.
Caso o seu parceiro sexual apresente sintomas como comichão ou inflamação nos
órgãos genitais deverá informar o médico pois poderá haver também necessidade de
ele/ela efetuar tratamento local adequado.
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O que precisa de saber antes de utilizar Clotrimazol Bluepharma
Não utilize Clotrimazol Bluepharma:
se tem alergia (hipersensibilidade) ao clotrimazol ou a qualquer outro componente
deste medicamento (indicados na secção 6);
se for uma criança com idade inferior a 15 anos e necessitar de aplicação vaginal,
pois não pode utilizar o aplicador.
Advertências e precauções
Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de utilizar Clotrimazol Bluepharma
Clotrimazol Bluepharma pode reduzir a eficácia de espermicidas e contracetivos de
barreira, tais como preservativos ou diafragmas. Desta forma, se estiver a utilizar
Clotrimazol Bluepharma, deverá usar métodos contracetivos adicionais durante o
tratamento e, pelo menos, 5 dias após o tratamento.
O tratamento deverá estar concluído antes do início da menstruação. Durante o
período menstrual não se deverá efetuar o tratamento.
Nos três primeiros meses da gravidez, Clotrimazol Bluepharma, como todos os
medicamentos, só deverá ser utilizado sob recomendação e vigilância médica.
Durante a gravidez é aconselhado utilizar comprimidos vaginais, uma vez que estes
podem ser inseridos sem recurso ao aplicador.
Outros medicamentos e Clotrimazol Bluepharma
Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar, ou tiver tomado
recentemente, ou se vier a tomar outros medicamentos.
Não se conhecem interações com Clotrimazol Bluepharma.
Gravidez e amamentação
Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar,
consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento. Se já
informou o seu médico, siga as suas instruções cuidadosamente.
Nos três primeiros meses da gravidez, como todos os medicamentos, Clotrimazol
Bluepharma só deverá ser utilizado por recomendação e sob vigilância médica.
Durante a gravidez, é aconselhado utilizar comprimidos vaginais, uma vez que estes
podem ser inseridos sem recurso ao aplicador.
Se estiver a amamentar, consulte o seu médico ou farmacêutico antes de aplicar
Clotrimazol Bluepharma creme vaginal.
Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento.
Clotrimazol Bluepharma Creme vaginal contém álcool cetostearílico
Clotrimazol Bluepharma creme vaginal contém álcool cetostearílico, que pode causar
reações cutâneas locais (por exemplo dermatite de contacto).
Como utilizar Clotrimazol Bluepharma
Utilize este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo
com as indicações do seu médico ou farmacêutico. Fale com o seu médico ou
farmacêutico se tiver dúvidas.
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Se Clotrimazol Bluepharma lhe foi receitado pelo seu médico, siga as indicações que
ele lhe deu. Se comprou este medicamento sem receita médica, siga as seguintes
indicações:
Candidíase vaginal recorrente – aplicar uma vez por dia, ao deitar, durante 7 dias
seguidos (pode ser necessário repetir o tratamento, mas apenas se lhe vier a ser
indicado pelo médico), da seguinte forma:
Puxar completamente o êmbolo do aplicador até prender.
Abrir a bisnaga. Ajustar o aplicador à bisnaga, mantendo-o firmemente encaixado e
encher o aplicador, apertando cuidadosamente a bisnaga.
Retirar o aplicador da bisnaga. Introduzir o aplicador o mais profundamente possível
na vagina (de preferência deitada de costas e com as pernas fletidas) e ir
empurrando o êmbolo até esvaziar completamente o conteúdo do aplicador.
Remover o aplicador e deitá-lo fora.
Embora o creme vaginal seja aplicado na vagina, é comum verificar um ligeiro
corrimento após a sua aplicação.
Se não houve melhoria dos sintomas em 3 dias, se os sintomas persistirem após os
7 dias previstos para o tratamento, ou se a infeção reaparecer nos 2 meses
seguintes à aplicação do creme vaginal, deve consultar o seu médico, que lhe
indicará qual a melhor forma de proceder.
Infeção da glande (ponta do pénis) por Candida – aplicar uma tira de creme de cerca
de meio centímetro de comprimento 2 - 3 vezes por dia durante uma a duas
semanas, da seguinte forma:
Aplicar em camada fina e uniformemente sobre a glande e prepúcio no pénis
espalhando com recurso a uma suave massagem.
Se os sintomas persistirem após 14 dias, fale com o seu médico.
Caso utilize Clotrimazol Bluepharma no tratamento da candidíase vaginal recorrente
deverá informar o seu médico se os lábios ou as áreas adjacentes estiverem
simultaneamente inflamadas, porque vai precisar de efetuar tratamento local
aplicando o creme vaginal.
No caso de ingestão acidental ou deliberada de Clotrimazol Bluepharma
Dirija-se imediatamente a uma instituição hospitalar onde deverão ser instituídas as
medidas terapêuticas adequadas. Leve consigo a embalagem.
Em caso de contacto acidental com Clotrimazol Bluepharma
No caso de se verificar contacto acidental com os olhos ou boca, lavar
abundantemente a zona atingida com água corrente e contacte o seu médico ou
farmacêutico.
Caso se tenha esquecido de utilizar Clotrimazol Bluepharma
Se se esqueceu de aplicar o medicamento, deverá retomar a aplicação normalmente
logo que se lembre. Todavia, nunca utilize mais quantidade de creme do que a
indicada (1 aplicador cheio por dia no tratamento da candidíase vaginal recorrente).
Se parar de utilizar Clotrimazol Bluepharma
Se parar de utilizar Clotrimazol Bluepharma antes do tempo de tratamento
recomendado, é possível que os sintomas surjam novamente.
Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu
médico ou farmacêutico.
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4.
Efeitos secundários possíveis
Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos secundários,
embora estes não se manifestem em todas as pessoas.
Pare imediatamente de utilizar Clotrimazol Bluepharma e contacte o seu médico
imediatamente se sentir algum dos seguintes sintomas:
Exantema cutâneo (erupção da pele com vermelhidão)
Dificuldades em engolir ou em respirar
Inchaço dos lábios, cara, garganta ou língua
Fraqueza, tonturas ou desmaio
Náuseas
Os seguintes efeitos secundários podem ocorrer no local de aplicação de Clotrimazol
Bluepharma:
Eritema (vermelhidão da pele)
Ligeira sensação de queimadura ou picada
Dor, ardor ou comichão (prurido)
Cistite intercorrente (inflamação da bexiga)
Se estes sintomas forem intoleráveis, pare o tratamento e contacte o seu médico
logo que possível.
Comunicação de efeitos secundários
Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não
indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Também poderá
comunicar efeitos secundários diretamente ao INFARMED, I.P. através dos contactos
abaixo. Ao comunicar efeitos secundários, estará a ajudar a fornecer mais
informações sobre a segurança deste medicamento.
INFARMED, I.P.
Direção de Gestão do Risco de Medicamentos
Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53
1749-004 Lisboa
Tel: +351 21 798 71 40
Fax: +351 21 798 73 97
Sítio
da
internet:
http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage
E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt
5.
Como conservar Clotrimazol Bluepharma
O medicamento não necessita de qualquer temperatura especial de conservação.
Conservar na embalagem de origem para proteger da luz.
Após a primeira abertura utilizar o medicamento num prazo máximo de 6 meses.
Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.

APROVADO EM
04-06-2013
INFARMED
Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso no rótulo da
bisnaga e na embalagem exterior de cartão, após “VAL.:”. O prazo de validade
corresponde ao último dia do mês indicado.
Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico.
Pergunte ao seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza.
Estas medidas ajudarão a proteger o ambiente.
6.
Conteúdo da embalagem e outras informações
Qual a composição de Clotrimazol Bluepharma Creme vaginal
A substância ativa é clotrimazol: 1 g de creme vaginal contém 10 mg de clotrimazol.
Os outros componentes são: palmitato de cetilo, octildodecanol, polissorbato 60,
estearato de sorbitano, álcool benzílico, álcool cetostearílico, água purificada
Qual o aspeto de Clotrimazol Bluepharma Creme vaginal e conteúdo da embalagem
Creme de cor branca e aspeto homogéneo.
Bisnaga de alumínio com revestimento interno e tampa de rosca de polietileno.
Bisnaga contendo 20g ou 50g de creme vaginal.
A embalagem de bisnaga de 50 gramas pode conter 7 aplicadores vaginais.
Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante
Titular da Autorização de Introdução no Mercado
Bluepharma Genéricos – Comércio de Medicamentos, S.A.
S. Martinho do Bispo
3045-016 Coimbra - Portugal
Fabricante
Laboratórios Basi – Indústria Farmacêutica, S.A.
Parque Industrial de Mortágua, Lotes 15 e 16
3450-232 Mortágua
Portugal
Este folheto foi revisto pela última vez em
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FOLHETO INFORMATIVO: INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR

Dagragel 78 mg/6,5 g / 5532 mg/6,5 g Gel rectal
Gelatina / Glicerina
Este folheto contém informações importantes para si. Leia-o atentamente
Este medicamento está disponível sem prescrição médica. No entanto, precisa de utilizar
Dagragel cuidadosamente para obter os melhores resultados.
Conserve este folheto. Pode necessitar de o ler novamente.
Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
Em caso de agravamento ou não melhoria do estado de saúde consulte o seu médico.
Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários
não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

Neste folheto:
1. O que é Dagragel e para que é utilizado
2. Antes de utilizar Dagragel
3. Como utilizar Dagragel
4. Efeitos secundários possíveis.
5. Como conservar Dagragel
6. Outras informações

1. O QUE É Dagragel E PARA QUE É UTILIZADO
Classificação farmacoterapêutica: 6.3.2.1.2 Aparelho Digestivo. Modificadores da
motilidade gastrointestinal. Modificadores da motilidade intestinal. Laxantes e catárticos.
Laxantes de contacto.
Dagragel é um laxante de contacto.
Dagragel está indicado nos casos de:
Obstipações terminais.
Preparação do tubo digestivo para intervenções cirúrgicas e exames radiológicos do
abdómen.
Para evitar esforços de evacuação (gravidez, intervenções cirúrgicas, hérnias).

2. ANTES DE UTILIZAR Dagragel
Não utilize Dagragel
Se tem alergia (hipersensibilidade) às substâncias activas ou a qualquer outro
componente.
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Os laxantes estão contra-indicados em casos de náuseas, vómitos e dor abdominal a não
ser por aconselhamento médico. As alterações dos hábitos intestinais que persistem mais
do que duas semanas, devem ser avaliadas por um médico antes da utilização de laxantes.
Se surgir hemorragia rectal ou ausência de dejecção após utilização do laxante deverá
consultar o médico.
Utilizar Dagragel com outros medicamentos
Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente
outros medicamentos, incluindo medicamentos obtidos sem receita médica. Contudo, não
são conhecidos casos de interacção de Dagragel com outros medicamentos.
Situações em que deve ter cuidado com Dagragel
Não estão descritas situações em que se deva ter cuidados especiais.
Gravidez e aleitamento
Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento.
Pode ser utilizado nesta situação.
Condução de veículos e utilização de máquinas:
Não relevante

3. COMO UTILIZAR Dagragel
Aplicar uma a duas bisnagas por dia.
Se tiver dúvidas fale com o seu médico ou farmacêutico.
Modo e via de administração
Tirar a tampa, introduzir a cânula no recto e espremer o conteúdo da bisnaga.
Pode-se molhar ou untar ligeiramente com vaselina a extremidade da cânula.
Momento mais favorável à administração
Deve fazer a aplicação do Dagragel sempre que tiver prisão de ventre, antes da realização
de qualquer exame ao seu intestino e em todas as situações em que seria importante evitar
esforços de evacuação, tendo em atenção que o produto actua 15 a 30 minutos após
aplicação.
Duração média do tratamento:
Nos casos de prisão de ventre a aplicação deve ser feita até à resolução do problema.
Nas situações de preparação do intestino para exames, a aplicação será feita até à
realização dos respectivos exames.
Nas outras situações inerentes aos esforços de evacuação, a aplicação deverá manter-se
até à resolução da mesma. Deverá no entanto consultar o seu médico se os sintomas
persistirem.
Se utilizar mais Dagragel do que deveria
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Não são conhecidos casos de sobredosagem.
No entanto, no caso de ingestão acidental de Dagragel, aconselha-se que seja provocada a
emése (vómito) e/ou lavagem gástrica, com acompanhamento médico. A ingestão de
glicerina pode provocar cefaleias, alterações gástricas e diarreia.
Como proceder se se esquecer de utilizar Dagragel
Quando tal acontecer, deve recomeçar o tratamento logo que se lembrar. Não utilize uma
dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de utilizar.

4. EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS
Como os demais medicamentos, Dagragel pode causar efeitos secundários, no entanto
estes não se manifestam em todas as pessoas.
Associado à utilização de gel rectal de glicerina para o tratamento da obstipação está
descrito desconforto rectal, irritação, sensação de queimadura, cólica e tenesmo (sensação
constante de peso no recto e desejo de evacuar).
Se notar algum efeito adverso não descrito neste folheto, deve comunicar ao seu médico
ou farmacêutico.

5. COMO CONSERVAR Dagragel
Conservar a temperatura inferior a 30ºC.
Manter fora do alcance e da vista das crianças.
Não utilize Dagragel após o prazo de validade impresso no rótulo da embalagem exterior,
a seguir à abreviatura utilizada para o prazo de validade. O prazo de validade corresponde
ao último dia do mês indicado.
Não utilize Dagragel se verificar sinais visíveis de deterioração.
Os medicamentos não devem ser eliminados na canalização ou no lixo doméstico.
Pergunte ao seu farmacêutico como eliminar os medicamentos de que já não necessita.
Estas medidas irão ajudar a proteger o ambiente.

6. OUTRAS INFORMAÇÕES
Qual a composição de Dagragel
As substâncias activas são a gelatina e a glicerina. Cada grama de gel rectal contém 12
mg de gelatina e 851,077 mg de glicerina.
O outro componente é a água purificada.
Qual o aspecto de Dagragel e conteúdo da embalagem
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Dagragel apresenta-se na forma farmacêutica de gel rectal, translúcido, fluído,
acondicionado em bisnaga de polietileno de baixa densidade (LDPE), com cânula
incorporada.
Cada bisnaga contém 6,5 g de gel rectal.
Embalagem de PVC transparente contendo 6 bisnagas com 6,5 g de gel rectal.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado
MEDA Pharma - Produtos Farmacêuticos, S.A.
Rua do Centro Cultural, 13 – 1749-066 Lisboa
Portugal
Fabricante
Sidefarma, Sociedade Industrial de Expansão Farmacêutica, S.A.
Rua da Guiné, nº 26
2689-514 Prior Velho
Portugal

Medicamento não sujeito a receita médica
Este folheto foi aprovado pela última vez em:
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FOLHETO INFORMATIVO
Nome do medicamento
DENTISPRAY
Composição qualitativa e quantitativa
Cada ml de solução gengival de DENTISPRAY contém:
Substância activa
Benzocaína.............................................. .................50 mg
Excipientes
Mentol, timol, sacarina sódica, PEG 400, menta piperita, fosfato dissódico, água desmineralizada, álcool etílico
96º.

Forma Farmacêutica
Solução gengival
Apresentações disponíveis no mercado
Embalagem com frasco nebulizador de 5 ml.
Classificação fármaco-terapêutica:
2.2 Anestésicos locais;
6.1.1 Medicamentos que actuam na boca e orofaringe de aplicação tópica
Detentor da Autorização de Introdução no Mercado
Ferraz, Lynce, S.A.
Rua Consiglieri Pedroso, nº. 123 - Queluz de Baixo
2730-056 BARCARENA
Fabricante
Laboratório Vinãs, S.A.
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INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS
Este medicamento encontra-se indicado para o alívio sintomático da dor de dentes e gengivas
CONTRA-INDICAÇÕES
O DENTISPRAY não deverá ser utilizado em caso de:
- hipersensibilidade conhecida à benzocaína ou a qualquer um dos excipientes
- história de alergia a outros anestésicos locais derivados do ácido para-aminobenzóico (PABA)
- crianças com idade inferior a três anos, sem indicação do médico pediatra.
EFEITOS SECUNDÁRIOS
O DENTISPRAY é geralmente bem tolerado. As únicas reacções adversas conhecidas são as
originadas por doses excessivas, a hipersensibilidade ou idiossincrasia do doente
INTERACÇÕES MEDICAMENTOSAS E OUTRAS
Os inibidores da colinesterase, podem inibir o metabolismo da benzocaína, pelo que não devem ser
utilizados em simultâneo.
A benzocaína como qualquer anestésico derivado do PABA, pode inibir a actividade antibacteriana das
sulfonamidas

PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE UTILIZAÇÃO
O tratamento com DENTISPRAY solução gengival não deverá prolongar-se por mais de 48 horas. Em
caso de persistência dos sintomas deverá consultar o seu médico dentista.
Deverá ter em atenção o risco da ocorrência de lesões traumáticas da mucosa oral enquanto
anestesiada. Durante a utilização deste medicamento, aconselha-se a não ingerir alimentos sólidos que
necessitem de mastigação.
O DENTISPRAY poderá ser administrado em simultâneo com outros analgésicos orais, tais como
paracetamol ou ácido acetilsalicílico

USO NA GRAVIDEZ E ALEITAMENTO
Por não serem conhecidos estudos em animais ou humanos, nem registo de efeitos teratogénicos, ou
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outros provocados pela utilização de benzocaína na grávida e feto, recomenda-se a utilização deste
medicamento em mulheres grávidas ou a amamentar apenas por indicação médica
EFEITOS SOBRE A CAPACIDADE DE CONDUÇÃO E UTILIZAÇÃO DE MÁQUINAS
Não se aplica.
POSOLOGIA E MODO DE ADMINISTRAÇÃO
O DENTISPRAY é uma solução anestésica que deverá ser aplicada directamente ou em alternativa,
impregnada numa compressa que se aplica sobre o local da dor; esta operação pode ser repetida até 4
vezes ao dia, até consultar o dentista.
Cada pulverização equivale aproximadamente a 3 mg de benzocaína.
Instruções de utilização do frasco nebulizador
A solução gengival DENTISPRAY, encontra-se acondicionada num frasco com válvula dosificadora e
cânula para aplicação.
Antes da primeira utilização deverá:
1 - destapar o frasco e incorporar a cânula
2 - pressionar várias vezes para que fique pronto a utilizar.
Após cada aplicação, aconselha-se sempre a lavar a cânula com água, secar e guardar.
Duração do tratamento
A duração do tratamento com este medicamento não deverá ultrapassar as 48 horas.
INSTRUÇÕES SOBRE A ATITUTE A TOMAR QUANDO FOR OMITIDA UMA OU MAIS DOSES
Não se aplica.
SOBREDOSAGEM
A baixa solubilidade da benzocaína origina que a sua absorção seja mínima, sendo por isso difícil a
ocorrência duma intoxicação involuntária.
Em caso de dose excessiva deverá dirigir-se ao hospital
ASSEGURE-SE QUE NÃO ESQUECE DE:
Comunicar ao seu médico ou ao seu farmacêutico, qualquer efeito secundário que lhe ocorra, e mesmo
que esteja referido neste folheto.
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Antes de tomar este medicamento, deve verificar o prazo de validade inscrito na embalagem exterior e
no frasco.
Não conservar este medicamento acima de 25ºC e sempre protegido do lume e na sua embalagem de
origem.
Manter os medicamentos fora do alcance e da vista das crianças.
Quando pretender destruír um medicamento peça conselho ao seu farmacêutico.

Data de revisão do texto: Setembro 2004
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FOLHETO INFORMATIVO: INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR
dormidina 25 mg comprimidos revestidos por película
Succinato de doxilamina
Este folheto contém informações importantes para si. Leia-o atentamente.
Este medicamento pode ser adquirido sem receita médica. No entanto, é necessário
utilizar dormidina com precaução para obter os devidos resultados.
Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler.
Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
Em caso de agravamento ou persistência dos sintomas após 7 dias, consulte o seu médico.
Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários
não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.
Neste folheto:
1.O que é dormidina e para que é utilizada
2.Antes de tomar dormidina
3.Como tomar dormidina
4.Efeitos secundários possíveis
5.Como conservar dormidina
6.Outras informações

1.O QUE É dormidina E PARA QUE É UTILIZADO
dormidina contém a substância activa doxilamina. A doxilamina é uma substância antihistamínica (antialérgica) derivada da etanolamina. A doxilamina possui também efeitos
anticolinérgicos moderados e efeitos sedantes marcados. É eficaz na redução do tempo de
inicio do sono e no aumento da duração do mesmo.
Por isso:
Este medicamento é utilizado na dificuldade temporária em adormecer.

2.ANTES DE TOMAR dormidina
Não tome dormidina se:
Tem alergia (hipersensibilidade) à doxilamina ou a qualquer outro componente de
dormidina
É alérgico a algum medicamento para a alergia pois há a possibilidade de também o ser a
este medicamento
Tem alguma destas doenças:
Asma, enfisema (doença dos pulmões que dificulta a respiração) ou bronquite crónica
(inflamação persistente dos brônquios)
Glaucoma (aumento da pressão intra-ocular)
hipertrofia prostática (aumento do tamanho da próstata), obstrução do colo vesical
(doença das vias urinárias) ou dificuldade em urinar
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Úlcera péptica estenosante (erosão da parede do estômago ou princípio do intestino) ou
obstrução piloroduodenal (dificuldade em passar os alimentos do estômago para o
intestino).
Está grávida
Está a amamentar.
Tome especial cuidado com dormidina
Aconselhe-se com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar dormidina se:
Tem menos de 18 anos
Não consegue evitar a ingestão de álcool
Tem idade avançada pois os idosos são mais sensíveis ao aparecimento de reacções
adversas
Este medicamento lhe der sono durante o dia pode ter de reduzir a dose.
Ao tomar dormidina com outros medicamentos
Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente
outros medicamentos, incluindo medicamentos sem receita médica.
O álcool e outros depressores do Sistema Nervoso Central (medicamentos para dormir,
calmantes), aumentam o efeito sedante.
Os inibidores da monoamino oxidase (alguns medicamentos para a depressão e doença de
Parkinson) prolongam e aumentam os efeitos secundários anticolinérgicos da doxilamina.
A administração simultânea com medicamentos anticolinérgicos pode aumentar os
efeitos secundários anticolinérgicos.
Interacções com provas de diagnóstico:
Pode interferir com os testes que se fazem na pele para diagnóstico de alergias.
Interrompa a administração no mínimo três dias antes da realização destes testes.
Ao tomar dormidina com alimentos e bebidas
Não beba bebidas alcoólicas durante o tratamento.
Gravidez e aleitamento
Não existem dados suficientes sobre a utilização deste medicamento em mulheres
grávidas. Pelo que está contra-indicado durante a gravidez.
Devido aos riscos dos antialérgicos em crianças pequenas, está contra-indicado durante a
amamentação.
Condução de veículos e utilização de máquinas:
Não conduza quando tomar este medicamento. Ele é utilizado para dar sono e pode
diminuir as capacidades de atenção e de reacção.
Não utilize máquinas ou ferramentas.
3.COMO TOMAR dormidina
Tome dormidina sempre de acordo com as indicações. Fale com o seu médico ou
farmacêutico se tiver dúvidas.
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A dose habitual é:
Adultos (maiores de 18 anos): 1 comprimido 30 minutos antes do deitar.
Menores de 18 anos: não administrar a menores de 18 anos, salvo por indicação médica.
Em todo o caso, os menores de 18 anos e os idosos, não devem tomar mais de um
comprimido por dia.
Recomenda-se não administrar o produto por mais de 7 dias seguidos.
Se tomar mais dormidina do que deveria
A intoxicação pela doxilamina raramente coloca em risco a vida do doente. A
recuperação em geral é completa em 24 - 48 horas. As reacções por sobredosagem podem
variar desde depressão até estimulação do Sistema Nervoso Central. Os sinais mais
comuns são, ansiedade, excitação, sedação, delírio, convulsões e alucinações. Podem
aparecer sinais físicos como pupilas dilatadas e febre. Também pode aparecer batimento
cardíaco rápido (taquicardia) e batimentos cardíacos irregulares (arritmias). Como não há
um antídoto específico para a sobredosagem por anti-histaminicos. Devem-se tratar os
sintomas e fazer a manutenção das funções vitais, com a possibilidade de se utilizar:
-indução do vómito
-lavagem gástrica
-vasoconstritores para tratar a baixa de pressão arterial (hipotensão). No entanto não se
deve utilizar a epinefrina pois pode baixar ainda mais a pressão arterial.
Se alguma vez tomar mais comprimidos que o recomendado ou uma criança
acidentalmente as tomar contacte imediatamente o seu médico ou dirija-se ao Centro de
Saúde mais próximo.
Caso se tenha esquecido de tomar dormidina
Não tome uma dose a dobrar para compensar a dose que se esqueceu de tomar.
4.EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS
Como todos os medicamentos, dormidina pode causar efeitos secundários. No entanto
estes não se manifestam em todas as pessoas.
Os efeitos secundários em geral são leves e transitórios. Os mais característicos são:
Frequentes (afectam 1 a 10 doentes em cada 100):
São efeitos anticolinérgicos como:
Secura de boca, prisão de ventre
Visão nublada
Retenção urinária
Sonolência residual no dia seguinte ao acordar, sensação de tonturas (vertigens)
Aumento da mucosidade dos brônquios.
Pouco frequentes (afectam 1 a 10 doentes em cada 1.000):
Erupção da pele (exantemática)
Baixa da pressão arterial acompanhada de tonturas e/ou sensação de desmaios ao assumir
a posição de pé (hipotensão ortostática)
Inchaço dos tornozelos, pés ou dedos (edema periférico)
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Sensação de fraqueza
Confusão
Visão dupla, zumbidos
Sentir-se doente (náuseas), estar doente (vómitos), diarreia.
Raros (afectam 1 a 10 doentes em cada 10.000):
Diminuição do número de glóbulos vermelhos (anemia hemolítica), das plaquetas
(trombocitopenia), ou dos glóbulos brancos (leucopenia, agranulocitose). Os sinais
podem incluir:
Sensação de cansaço, falta de energia
Aumento da formação de nódoas negras
Dores na boca, garganta e úlceras na boca
Diminuição da resistência à infecção ou febre.
Tremores, convulsões
Excitação (paradoxal) especialmente em crianças e idosos.
Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários
não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.
5.COMO CONSERVAR dormidina
O medicamento não necessita de precauções especiais de conservação
Manter fora do alcance e da vista das crianças
Não utilize dormidina após o prazo de validade impresso na embalagem exterior após
VAL. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

Os medicamentos não devem ser eliminados na canalização ou no lixo doméstico.
Pergunte ao seu farmacêutico como eliminar os medicamentos de que já não necessita.
Estas medidas irão ajudar a proteger o ambiente.
6.OUTRAS INFORMAÇÕES
Qual a composição de dormidina
A substância activa de dormidina é o succinato de doxilamina. Cada comprimido contém
25mg de doxilamina (sob a forma de succinato).
Os outros componentes são:
Componentes do núcleo do comprimido:
Hidrogenofosfato de cálcio dihidratado (E-341)
Celulose microcristalina (E-460)
Carboximetilamido sódico (tipo A)
Sílica coloidal anidra (E-551)
Estearato de magnésio (E-572).
Componentes do revestimento:
Hipromelose (E-464)
Celulose microcristalina (E-460)
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Estearato de polietilenoglicol 40
Propilenoglicol (E-1520)
Dióxido de titânio (E-171)
Macrogol 8000.
Qual o aspecto de dormidina e conteúdo da embalagem
Cada caixa de dormidina contém 14 comprimidos revestidos por película, de forma
alongada, de cor branca.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado
ESTEVE FARMA, Lda
Av. do Forte 3, Edifício Suécia III, Piso 1
2794-044 CARNAXIDE
Portugal
Tel: 214246010
Fabricante
Laboratorios Dr. Esteve, S.A.
(Fab. Martonelles)
San Marti s/n – Polígono Industrial Martorelles 08107 Barcelona Espanha
Para quaisquer informações sobre este medicamento, queira contactar o titular da
autorização de introdução no mercado.
Este folheto foi aprovado pela última vez em
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Folheto informativo: Informação para o doente
Duphalac 10 g/15 ml xarope
Lactulose

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento pois
contém informação importante para si.
Tome este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com
as indicações do seu médico, ou farmacêutico.
- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
- Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
- Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não
indicados neste folheto, fale com o seu médico, ou farmacêutico. Ver secção 4.
- Se não se sentir melhor ou se piorar após duas semanas, tem de consultar um médico.
O que contém este folheto:
1. O que é Duphalac e para que é utilizado.
2. O que precisa de saber antes de tomar Duphalac.
3. Como tomar Duphalac.
4. Efeitos secundários possíveis.
5. Como conservar Duphalac.
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1.O QUE É DUPHALAC E PARA QUE É UTILIZADO
O que é Duphalac
- Duphalac contém um laxante chamado lactulose. Este torna as fezes moles, através da
atração da água para o intestino, facilitando a sua passagem. O laxante não é absorvido
para o seu organismo.
Para que é utilizado o Duphalac
- Duphalac é utilizado no tratamento da obstipação (movimentos do intestino pouco
frequentes, fezes duras e secas) e para tornar as fezes moles. Por exemplo: se tem
hemorroidas, fissura anal, fístulas, abcessos anais, úlceras solitárias ou no pós-operatório
ano-retal.
- Duphalac é usado para o tratamento da encefalopatia hepática, também chamada de
encefalopatia Porto-Sistémica (doença do fígado que causa dificuldade em pensar,
tremor, diminuição do nível de consciência, incluindo coma).
Se não se sentir melhor ou se piorar após duas semanas, tem de consultar um médico.

2. O QUE PRECISA DE SABER ANTES DE TOMAR DUPHALAC
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Não tome Duphalac:
- se tem alergia (hipersensibilidade) à lactulose ou a qualquer outro componente deste
medicamento (indicados na secção 6).
- se sofre de galactosémia (uma doença genética grave na qual não consegue digerir a
galactose); obstrução gastrointestinal (além da obstipação normal); Se não tem a certeza,
fale com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar Duphalac.
Advertências e precauções
Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar Duphalac se sofre de alguma
condição médica ou doença, nomeadamente:
- se é incapaz de digerir o açucar do leite (lactose): não deve tomar Duphalac se sofre de
intolerância à galactose ou fructose; deficiência da lactase; malabsorção glucosegalactose
- se tem diabetes.
Se tem diabetes e está a ser tratado para a encefalopatia hepática, a sua dose de Duphalac
é mais elevada. Esta dose elevada contém uma grande quantidade de açúcar. Como tal,
pode necessitar de ajustar a dose do seu medicamento anti-diabético.
O uso crónico de doses desajustadas (excedendo 2-3 fezes moles por dia) ou má
utilização pode provocar diarreia ou alteração do balanço eletrolítico.
Não utilize Duphalac por mais de duas semanas sem consultar um médico.
Durante o tratamento com laxantes deve beber líquidos em quantidade suficiente
(aproximadamente 2 litros/dia, equivalentes a 6-8 copos).
Se está a tomar Duphalac há vários dias e não obtém melhorias na sua condição ou se os
seus sintomas se agravarem deve consultar o seu médico.
Outros medicamentos e Duphalac
Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar, ou tiver tomado recentemente,
ou se vier a tomar outros medicamentos.
Duphalac com alimentos e bebidas
Duphalac pode ser tomado com ou sem alimentos. Não existem restrições relativamente
ao que pode comer ou beber.
Gravidez, amamentação e fertilidade
Duphalac pode ser usado durante a gravidez e amamentação.
Informe-se com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento.
Crianças e adolescentes
Normalmente, Duphalac não deve ser dado a lactentes e crianças mais pequenas uma vez
que pode alterar os reflexos normais de passagem das fezes.
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Em situações especiais o seu médico pode prescrever Duphalac para uma criança,
lactente ou bebé. Nestes casos o seu médico irá monitorizar o tratamento
cuidadosamente.
Condução de veículos e utilização de máquinas
Duphalac não irá influenciar a sua capacidade de conduzir com segurança ou utilizar
máquinas.
Duphalac pode conter pequenas quantidades de lactose, galactose, epilactose ou fructose.
Se foi informado pelo seu médico que tem intolerância a alguns açúcares, contacte-o
antes de tomar este medicamento.

3. COMO TOMAR DUPHALAC
Tomar este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com
as indicações do seu médico ou farmacêutico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se
tiver dúvidas.
Tome as suas doses sempre à mesma hora de cada dia.
Engula o medicamento rapidamente. Não o mantenha na boca.
Nas saquetas de 15 ml de Duphalac, deve-se rasgar o canto da saqueta e ingerir de
imediato o seu conteúdo.
Pode tomar Duphalac xarope diluído em algum líquido ou não diluído.
Obstipação ou situações clínicas em que sejam necessárias fezes moles:
A lactulose pode ser tomada como dose única diária, por exemplo ao pequeno-almoço, ou
pode ser dividida em duas doses diárias únicas.
Após alguns dias a dose inicial pode ser ajustada para a dose de manutenção, de acordo
com a resposta ao tratamento. Podem ser necessários vários dias (2-3 dias) de tratamento
até verificar a regularização da defecação.

Adultos e adolescentes

Crianças (7-14 anos)
Crianças (1 -6 anos)
Lactentes (menos de 1 ano)

Dose diária inicial

Dose diária de manutenção

15 - 45 ml,
corresponde a
1 – 3 saquetas
15 ml,
corresponde a
1 saqueta
5 ml - 10 ml
até 5 ml

15 - 30 ml,
corresponde a
1 – 2 saquetas
10- 15 ml,
corresponde a
1 saqueta*
5 - 10 ml
até 5 ml
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*Caso a dose diária de manutenção seja inferior a 15 ml, deve ser utilizado Duphalac em
frasco.
Utilização em crianças e adolescentes
O uso de laxantes em crianças, lactentes e bebés deve ser excecional e sob supervisão
médica, porque pode alterar os reflexos normais de passagem das fezes.
Não dê Duphalac a crianças (< 14 anos) sem supervisão médica cuidadosa.
Encefalopatia Porto-Sistémica, como o pré-coma ou coma hepático (apenas para adultos):
A dose inicial é de 30-45 ml, 3 a 4 vezes por dia. A dose deve ser subsequentemente
ajustada de forma a provocar fezes moles, 2 a 3 vezes por dia.
Utilização em crianças e adolescentes
Não foi estabelecida a segurança e eficácia em crianças (recém-nascidos e até 18 anos de
idade) com Encefalopatia Porto-Sistémica (EPS). Não existem dados disponíveis.
No caso dos lactentes e crianças com idade inferior a 7 anos deve ser usado Duphalac em
frasco para uma dose mais correta.
Se tomar mais Duphalac do que deveria:
Em caso de sobredosagem pode apresentar diarreia e dor abdominal. Consulte o médico
ou farmacêutico se tomar mais Duphalac do que deveria.
Caso se tenha esquecido de tomar Duphalac:
Se se esquecer de tomar uma dose de Duphalac não se preocupe. Apenas tome a dose
seguinte à hora habitual. Não tome uma dose a dobrar para compensar uma dose que se
esqueceu de tomar.
Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico
ou farmacêutico.

4. EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS
Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos secundários,
embora estes não se manifestem em todas as pessoas.
Os seguintes efeitos secundários foram notificados com Duphalac:
Os seguintes efeitos secundários foram notificados com Duphalac:
- flatulência (gases), especialmente durante os primeiros dias de tratamento.
Normalmente, desaparece ao fim de alguns dias;
- náuseas (sentir-se doente)
- vómitos
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- quando uma dose mais elevada do que a recomendada é usada, pode ter dor abdominal e
diarreia.
Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não
indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico.
Comunicação de efeitos secundários
Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não
indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Também poderá
comunicar efeitos secundários diretamente ao INFARMED, I.P. através dos contactos
abaixo. Ao comunicar efeitos secundários, estará a ajudar a fornecer mais informações
sobre a segurança deste medicamento.
INFARMED, I.P.
Direção de Gestão do Risco de Medicamentos
Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53
1749-004 Lisboa
Tel: +351 21 798 73 7371 40
Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita)
Fax: + 351 21 798 73 97
Sítio da internet: http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage
E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt

5. COMO CONSERVAR DUPHALAC
Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.
Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na embalagem exterior.
O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.
Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao
seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas
ajudarão a proteger o ambiente.

6. CONTEÚDO DA EMBALAGEM E OUTRAS INFORMAÇÕES
Qual a composição de Duphalac
- A substância ativa é a lactulose.
Cada ml de Duphalac contém 667 mg de lactulose.
Duphalac não contém qualquer excipiente. Contudo, pode conter pequenas quantidades
de outros açúcares, tais como a lactose, galactose, epilactose e fructose.
Qual o aspeto de Duphalac e conteúdo da embalagem:
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Duphalac xarope é um líquido límpido, viscoso, incolor a amarelo-acastanhado pálido.
Embalagem de 20 saquetas de PET/Alu/LDPE contendo 15 ml de xarope.
Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante
Titular da Autorização de Introdução no Mercado
BGP Products, Unipessoal Lda.
Estrada de Alfragide, 67 – Alfrapark – Edifício D
2610-008 Amadora
PORTUGAL
Fabricante
Abbott Biologicals, B.V.
Veerweg 12
8121 AA Olst
The Netherlands
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Folheto Informativo: Informação para o utilizador
Elás 350 mg/g creme
Raiz de Symphytum officinale (consolda)
Leia com atenção todo este folheto antes de começar a utilizar este medicamento
pois contém informação importante para si.
Utilize este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo
com as indicações do seu médico ou farmacêutico.
- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
- Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
- Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não
indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico.
- Se não se sentir melhor ou se piorar após 3 a 4 dias, tem de consultar um médico.
O que contém este folheto:
1. O que é Elás e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de utilizar Elás
3. Como utilizar Elás
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar Elás
6. Conteúdo da embalagem e outras informações
1. O que é Elás e para que é utilizado
Para o tratamento tópico da dor, inflamação e inchaço dos músculos e articulações,
no caso da artrite degenerativa, mialgia aguda nas costas, entorses, contusões e
ruturas após lesões desportivas e acidentes.
Se não se sentir melhor ou se piorar após 3 a 4 dias, tem de consultar um médico.
2. O que precisa de saber antes de utilizar Elás
Não utilize Elás
- se tem alergia (hipersensibilidade) à consolda ou a qualquer outro componente
deste medicamento (indicado na secção 6).
Advertências e precauções
Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de utilizar Elás.
Elás não deve ser aplicado nos olhos, membranas mucosas ou feridas abertas. A
aplicação deve ser feita apenas em pele intacta.
Elás creme não foi avaliado em doentes com insuficiência renal ou hepática, pelo
que, nestes casos, não se recomenda a sua administração.
Crianças e adolescentes
Não foram realizados estudos adequados ao uso de Elás em crianças. Deste modo,
Elás não deve ser usado em crianças com menos de 12 anos de idade.
Outros medicamentos e Elás
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Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a utilizar ou tiver utilizado
recentemente, ou se vier a utilizar outros medicamentos.
Até à data, desconhece-se a existência de interações com outros medicamentos.
Elás com alimentos, bebidas e álcool
Os alimentos e a bebida não influenciam a ação do medicamento.
Gravidez, amamentação e fertilidade
Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar,
consulte o seu médico ou farmacêutico antes de utilizar este medicamento.
Não existem dados sobre a utilização de Elás em mulheres grávidas ou a
amamentar.
O creme só deverá ser usado durante a gravidez ou amamentação por indicação
médica.
Condução de veículos e utilização de máquinas
Este produto não tem influência na capacidade de conduzir e utilizar máquinas.
Elás contém parabenos, óleo de amendoim, alcool cetoestearílico e benzoato de
benzilo.
Elás contém parabenos, o que pode causar reações alérgicas (possivelmente
retardadas).
Elás contém óleo de amendoim. Se for alérgico ao amendoim ou soja, não utilize
este medicamento.
Elás contém álcool cetoestearílico, o que pode causar reações cutâneas locais (por
exemplo, dermatite de contacto).
O benzoato de benzilo pode causar irritação moderada na pele, olhos e membranas
mucosas.
3. Como utilizar Elás
Utilize Elás sempre de acordo com as indicações do médico ou farmacêutico. Fale
com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.
Para aplicação na pele (uso tópico).
A menos que seja prescrito de outra forma, adultos e crianças com mais de 12 anos
devem usar o creme da seguinte maneira: aplicar aproximadamente 1,2 g a 6 g
(corresponde a 4 – 18 cm de comprimento) de creme duas a quatro vezes por dia,
dependendo do tamanho da área a tratar e da gravidade das queixas.
Para queixas mais graves pode-se usar uma ligadura com o produto. Para isso,
aplicar 10-20 g de creme uma vez por dia, cobrindo com uma ligadura apropriada. A
aplicação pode ser continuada enquanto os sintomas persistirem ou de acordo com a
indicação médica.
Se utilizar mais Elás do que deveria
Caso tenha colocado mais creme do que o pretendido, retire o excesso.
Caso se tenha esquecido de utilizar Elás
Aplique o medicamento assim que se lembrar e retome a frequência do tratamento.
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Se parar de utilizar Elás
Não se prevê que Elás provoque habituação ou sintomas de privação.
Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu
médico ou farmacêutico.
4. Efeitos secundários possíveis
Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos secundários,
embora estes não se manifestam em todas as pessoas.
Em casos raros, a aplicação de Elás pode provocar reações de alergia. Estas reações
começam no local de aplicação, com o aparecimento de vermelhidão, comichão e
erupção cutânea.
Raramente, podem ocorrer reações localizadas da pele (ex. dermatite de contacto),
devido à presença de óleo de amendoim.
Em casos raros, também podem ocorrer reações de hipersensibilidade sistémica
envolvendo, por exemplo, a pele (não apenas no local de aplicação), o sistema
gastrointestinal, os olhos ou o sistema respiratório.
Comunicação de efeitos secundários
Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não
indicados neste folheto, fale com o seu médico, ou farmacêutico ou enfermeiro.
Também poderá comunicar efeitos secundários diretamente ao INFARMED, I.P.
através dos contactos abaixo. Ao comunicar efeitos secundários, estará a ajudar a
fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento.
INFARMED, I.P.
Direção de Gestão do Risco de Medicamentos
Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53
1749-004 Lisboa
Tel: +351 21 798 71 40
Fax: + 351 21 798 73 97
Sítio da internet:http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage
E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt
5. Como conservar Elás
Não conservar acima de 30ºC.
Manter fora da vista e do alcance das crianças.
Não utilize Elás após o prazo de validade impresso na embalagem exterior, a seguir
a “Val.”. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.
Os medicamentos não devem ser eliminados na canalização ou no lixo doméstico.
Pergunte ao seu farmacêutico como eliminar os medicamentos de que já não
necessita. Estas medidas irão ajudar a proteger o ambiente.
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6. Conteúdo da embalagem e outras informações
Qual a composição de Elás
- A substância ativa é o Symphytum officinale (consolda).
- Os outros componentes são: 2-fenoxietanol(butil, etil, isobutil, metil, propil) (4hidroxibenzoato), álcool cetoestearílico, monoestearato de glicerol, dodecil sulfato de
sódio, óleo de amendoim, água purificada, óleo de lavanda, óleo de pinho, óleo de
perfume.
Qual o aspeto de Elás e conteúdo da embalagem
Elás é um creme de cor bege, com cheiro característico. Apresenta-se em bisnagas
com 50 g, 100 g ou 150 g de creme.
Titular da Autorização de Introdução no Mercado
Merck, S.A.
Edifício DUO Miraflores
Alameda Fernão Lopes, nº 12, 4º B
1495-190 Algés
Fabricante
Merck-Spittal/Drau
Hösslgassre 20- A-9800 Spittal Drau
Áustria
Este folheto foi revisto pela última vez em
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Folheto informativo: Informação para o utilizador
Flonaze 50 microgramas/dose suspensão para pulverização nasal
Propionato de fluticasona
Leia com atenção todo este folheto antes de começar a utilizar este medicamento, pois
contém informações importantes para si.
Utilize este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com
as indicações do seu médico ou farmacêutico.
- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
- Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico ou médico.
- Se tiver quaisquer efeitos secundários fale com o seu médico ou farmacêutico. Isto
inclui possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto. Ver secção 4.
- Consulte o médico se não se sentir melhor ou se piorar após 7 dias.
O que contém este folheto:
1. O que é Flonaze e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de usar Flonaze
3. Como usar Flonaze
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar Flonaze
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que é Flonaze e para que é utilizado
A substância ativa é o propionato de fluticasona, um corticosteroide que, quando usado
diariamente, tem uma ação anti-inflamatória. Esta suspensão para pulverização nasal
ajuda a controlar as reações do seu corpo aos alergénios do ambiente.
Flonaze é usado em adultos com idade igual ou superior a 18 anos para tratar os sintomas
alérgicos da febre dos fenos e outras alergias no ar tais como alergias a animais, ácaros e
esporos de mofo. Alivia os sintomas incluindo espirros, comichão, olhos lacrimejantes,
corrimento nasal, nariz com comichão e entupido, até 24 horas.
Pode demorar 3 ou 4 dias até conseguir alcançar o nível máximo de proteção. Por isso, é
importante continuar a usar regularmente para alcançar o benefício máximo do
tratamento.
Deve consultar um médico no caso de não se sentir melhor ou se piorar após 7 dias.

2. O que precisa de saber antes de usar Flonaze
Não use Flonaze
- se tem alergia ao propionato de fluticasona ou a qualquer outro componente deste
medicamento (indicados na secção 6).
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Advertências e precauções
Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de usar Flonaze:
- se estiver a usar medicamentos corticosteroides (incluindo cremes para eczemas,
inaladores para tratamento da asma, comprimidos, injeções, pulverizadores nasais e gotas
para os olhos ou nariz).
- se tem uma infeção no nariz ou seios nasais, ou estiver constipado, se tiver temperatura
alta, se fez fez uma cirurgia nasal recentemente, se tem uma lesão ou úlceras no nariz.
Se os sintomas não melhorarem após 7 dias, consulte o seu médico.
Não use continuamente durante mais de 3 meses exceto quando indicado pelo seu
médico.
Quando corticosteroides pulverizadores nasais são usados em doses elevadas durante
períodos de tempo prolongados podem ocorrer efeitos secundários devido ao fármaco
absorvido pelo organismo. Estes efeitos são menos prováveis de ocorrer do que com os
corticosteroides orais e podem variar em doentes individuais e entre diferentes
preparações de corticosteroides.
Efeitos sistémicos potenciais podem incluir o síndrome de Cushing, características
Cushingóides, supressão supra-renal, atraso no crescimento de crianças e adolescentes,
cataratas, glaucoma e mais raramente diminuição da densidade mineral óssea, efeitos
sobre o metabolismo da glucose e uma série de efeitos psicológicos ou comportamentais
incluindo hiperatividade psicomotora, perturbações do sono, ansiedade, depressão ou
agressividade (particularmente em crianças).
O tratamento com corticosteroides nasais em doses superiores às recomendadas pode
levar a uma supressão supra-renal clinicamente significativa. No caso de evidência de uso
de doses superiores às recomendadas então deve ser considerado o uso adicional de
corticosteroides sistémicos durante períodos de stress ou cirurgias eletivas.
Outros medicamentos e Flonaze
Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar, tiver tomado recentemente, ou
se vier a tomar outros medicamentos.
Isto é especialmente importante se estiver a tomar outros medicamentos que contenham:
- medicamentos corticosteroides (incluindo cremes para eczema, inaladores para
tratamento da asma, comprimidos, injeções, pulverizadores nasais e gotas para os olhos e
nariz)
- ritonavir (medicamento para tratar VIH)
- cetoconazol (para infeções fúngicas).
Flonaze com alimentos e bebidas
O Flonaze pode ser usado a qualquer hora do dia, com ou sem alimentos.
Gravidez, amamentação e fertilidade
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Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o
seu médico ou farmacêutico antes de usar este medicamento. Não existem dados dos
efeitos deste medicamento sobre a fertilidade.
Condução de veículos e utilização de máquinas
Não é provável que o Flonaze afete a capacidade de conduzir ou utilizar máquinas.
Flonaze contém cloreto de benzalcónio que pode causar problemas de respiração
(broncospasmo) ou irritação e, especialmente quando usado durante períodos
prolongados, edema da mucosa nasal.

3. Como tomar Flonaze
Utilize este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com
as indicações do seu médico ou farmacêutico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se
tiver dúvidas.
Para adultos (18 anos ou mais):
A dose recomendada é duas aplicações em cada narina, uma vez por dia (200
microgramas de propionato de fluticasona), de preferência de manhã.
Logo que os seus sintomas melhorem, pode reduzir a dose para uma aplicação em cada
narina, uma vez por dia.
Se os seus sintomas forem especialmente graves poderá necessitar aumentar a dose para
duas aplicações em cada narina, duas vezes por dia, até os sintomas melhorarem.
- Não aplique mais do que 8 aplicações (4 por cada narina) em um dia.
- Use a dose o mais baixa possível para controlar os seus sintomas.
- Se os seus sintomas não melhorarem, ou não estiverem bem controlados após 7 dias de
tratamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.
- Não use mais do que a dose recomendada.
Utilização em crianças e adolescentes
Não deve ser usado em crianças nem adolescentes com idade inferior a 18 anos.
Método de administração
Use apenas no nariz.
Não engula.
Não pulverize para os olhos.
Antes de usar um novo inalador de Flonaze:
Flonaze tem uma tampa que protege e mantém limpo o aplicador nasal. Retire a tampa
antes de usar o inalador (Figura 1).
Antes de usar um novo inalador de Flonaze, ou se não utilizou o inalador durante alguns
dias, pressione o dispositivo para assegurar que obtém uma dose correta.
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Segure o inalador com o polegar para baixo e o dedo indicador e o dedo médio de cada
lado do aplicador nasal. Mantenha o polegar e pressione com os dedos várias vezes até
obter um spray fino para o ar (Figura 2).
Enquanto faz isto, não aponte o aplicador nasal para si nem para outras pessoas.
Se o inalador mesmo assim não funcionar, limpe-o seguindo as instruções na secção
“Limpeza do inalador”. Não tente utilizar um alfinete nem outro objeto afiado para
desbloquear ou ampliar o pequeno orifício do inalador porque irá destruir o mecanismo
de pulverização.
Figura 1

Figura 2

Utilização do Flonaze:
- Assoe o nariz suavemente.
- Agite bem o inalador e retire a tampa.
- Se for um novo inalador de Flonaze, ou se não utilizou o inalador durante alguns dias,
precisará pressionar o dispositivo. Pressione para baixo o aplicador várias vezes até obter
um spray fino para o ar.
- Segure o frasco conforme indicado (Figura 3). Coloque o aplicador nasal numa narina e
tape a outra narina com o dedo, incline a cabeça ligeiramente para a frente e mantenha o
frasco na posição vertical (Figura 4). Aponte ligeiramente afastado do septo nasal.
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- Comece a inspirar devagar pelo nariz. Enquanto inspira, pressione firmemente para
baixo com os dedos, o suporte do aplicador para obter uma névoa dentro do nariz.
- Expire pela boca. Repita o passo 4 para fazer a segunda aplicação na mesma narina.
- Retire o aplicador desta narina e expire através da boca (Figura 5).
- Repita os os passos de 4 a 6 para a outra narina.
- Após utilizar o inalador, limpe o aplicador nasal com um pano limpo ou lenço e coloque
a tampa.
Figura 3

Figura 4

Figura 5

Limpeza do inalador:
- Retire a tampa e o aplicador nasal (Figura 6).
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- Mergulhe o aplicador nasal e a tampa em água morna durante alguns minutos (Figura 7)
e depois lave com água corrente (Figura 8).
- Sacuda o excesso de água e deixe secar num local morno – não muito quente!
- Coloque o aplicador nasal novamente no inalador (Figura 9).
- Se for necessário, pressione o aplicador para baixo várias vezes até libertar um spray
fino. Coloque novamente a tampa.
- Não tente utilizar um alfinete nem outro objeto afiado para desbloquear ou ampliar o
pequeno orifício do inalador porque irá destruir o mecanismo de pulverização.
Figuras 6, 7, 8, 9

Pode ser necessário 3 a 4 dias para conseguir o nível de proteção máximo proporcionado
pelo Flonaze. Para prevenir os sintomas, comece a usar o Flonaze antes da exposição aos
agentes que normalmente lhe causam alergia.
Não deve usar Flonaze por tempo superior à exposição dos agentes que normalmente lhe
causam alergia (por ex. pólen).
Se utilizar mais Flonaze do que deveria
Se utilizar mais Flonaze do que deveria, contacte o seu médico ou farmacêutico para
aconselhamento.
Caso se tenha esquecido de utilizar Flonaze
Não aplique uma dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de aplicar.
Aplique apenas a dose seguinte à hora habitual.
Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico
ou farmacêutico.
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4. Efeitos secundários possíveis
Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos secundários,
embora estes não se manifestem em todas as pessoas.
Quando os corticosteroides para pulverização nasal são usados em altas doses durante
períodos de tempo prolongados, os efeitos secundários podem ocorrer devido à absorção
sistémica.
Efeitos secundários muito raros mas graves, consulte imediatamente o médico:
Sinais de reação alérgica, tais como erupção na pele, inchaço da boca ou da face, ou ter
dificuldade em respirar.
Alterações da visão logo após ter começado a utilizar este produto. Foram relatados casos
raros de problemas nos olhos como cataratas ou glaucoma em pessoas que utilizaram
grandes quantidades de corticosteroides durante vários anos.
Aparecimento de pequenos orifícios (perfurações) no septo nasal que separa as narinas.
Pare de utilizar o Flonaze e contacte o seu médico imediatamente se tiver qualquer um
destes sintomas.
Outros efeitos secundários muito raros
Estes podem afetar até 1 em 10.000 pessoas:
Problemas nos olhos tais com dor ou/ visão turva.
Problemas nasais tais como dor e/ou sangramento nasal persistente.
Pare de utilizar o Flonaze e informe o seu médico se tiver qualquer um destes sintomas.
Efeitos secundários frequentes
Estes podem afetar até 1 em cada 10 pessoas:
Espirros após usar o inalador mas que param logo.
Olfato e paladar desagradáveis.
Secura ou irritação nasal ou da garganta.
Dores de cabeça.
Efeitos secundários muito frequentes
Estes podem afetar mais de 1 em cada 10 pessoas:
Sangramento nasal ocasional.
Comunicação de efeitos secundários
Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não
indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Também poderá
comunicar efeitos secundários diretamente ao INFARMED, I.P. através dos contactos
abaixo. Ao comunicar efeitos secundários, estará a judar a fornecer mais informações
sobre a segurança deste medicamento.
INFARMED, I.P.
Direção de Gestão do Risco de Medicamentos
Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53
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1749-004 Lisboa
Tel: +351 21 798 7140
Fax: +351 21 798 73 97
Sítio da Internet: http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage
E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt

5. Como conservar Flonaze
Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.
Não use este medicamento depois do prazo de validade impresso na embalagem exterior,
após “VAL”. O prazo de validade refere-se ao último dia do mês indicado.
Não conservar acima de 30ºC.
Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao
seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas
ajudarão a proteger o ambiente.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações
Qual a composição de Flonaze
- A substância ativa é o propionato de fluticasona. Por pulverização (aplicação) e são
libertados 100 mg de suspensão que contêm 50 microgramas de propionato de
fluticasona.
- Os outros componentes são:
Glucose anidra, celulose microcristalina, carmelose sódica, álcool feniletílico, cloreto de
benzalcónio, polissorbato 80 e água purificada.
Qual o aspeto de Flonaze e conteúdo da embalagem
Flonaze é uma suspensão para pulverização nasal, aquosa, branca e opaca.
Frasco de vidro âmbar com bomba doseadora, aplicador nasal e tampa. O frasco
proporciona 60 pulverizações, com um conteúdo total não inferior a 7,0 g.
Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Produtos para a Saúde e Higiene, Lda.
R. Dr. António Loureiro Borges, n.º3
Aquiparque Miraflores
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1499-013 Algés
Tel: 800 784 695
Fax: 214 129 795
Email: apoio.consumidor@gsk.com
Fabricante:
Glaxo Wellcome SA
09400 Aranda de Duero
Burgos, Espanha
Este medicamento está autorizado nos Estados Membros do EEE com os seguintes
nomes:
Belgium
Cyprus

Flixonase Anti-Allergie 50 microgrammes/dose, suspension pour
pulvérisation nasale
Flixotide Allergy 50 µικρογραµµάρια/ψεκασµό, ρινικό εκνέφωµα,
εναιώρηµα

Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece

Flutikason GSK 50 mikrogramů/dávka, nosní sprej, suspenze
Flonase
Fluticasone propionate GSK 50 mikrogrammi/annuses, ninasprei,
suspensioon
Flutide 50 mikrog/annos nenäsumute, suspensio
Propionate de fluticasone GlaxoSmithKline Santé Grand Public 50
microgrammes/dose, suspension pour pulvérisation nasale
Flixonase 50 Mikrogramm / Sprühstoß Nasenspray, Suspension
Flixotide Allergy 50 µικρογραµµάρια/ψεκασµό, ρινικό εκνέφωµα,

εναιώρηµα

Hungary
Flixonase Allergia 50 mikrogramm/adag szuszpenziós orrspray
Ireland
Fluticasone propionate 50 micrograms/actuation, nasal spray,
suspension
Italy
Flixonase Allergy 50 microgrammi/erogazione spray nasale,
sospensione
Latvia
Fluticasone propionate GSK 50 mikrogrami/devā deguna aerosols,
suspensija
Lithuania
Fluticasone propionate GSK 50 mikrogramų/išpurškime nosies
purškalas (suspensija)
Luxembourg
Flixonase Allergie 50 microgrammes/dose, suspension pour
pulvérisation nasale
Malta
Flixonase Allergy 50 micrograms/actuation, nasal spray, suspension
Netherlands
Flixonase neusspray Allergie 50 microgram/dosis, suspensie
Norway
Flixonase
Poland
Flonase Allergy 50 mikrogramów/dawkę, aerozol do nosa, zawiesina
Portugal
Flonaze 50 microgramas/dose suspensão para pulverização nasal
Romania
Flonase 50 micrograme/doza spray nazal, suspensie
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Slovak Republic Flutikazónpropionát GSK 50 mikrogramov / nosová suspenzná
aerodisperzia
Slovenia
Flutikazonpropionat GSK 50 mikrogramov/vpih pršilo za nos,
suspenzija
Spain
Flonase 50 microgramos/pulverización, suspensión para
pulverización nasal
United Kingdom Fluticasone propionate 50 micrograms/actuation, nasal spray,
suspension

Este folheto foi revisto pela última vez em
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Folheto informativo: Informação para o utilizador
Fucidine 20 mg/g pomada
Fusidato de sódio
Leia com atenção todo este folheto antes de utilizar este medicamento pois contém
informação importante para si.
Utilize este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com
as indicações do seu médico ou farmacêutico.
- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
- Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
- Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não
indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Ver secção 4.
- Se não se sentir melhor ou se piorar, tem de consultar um médico.
O que contém este folheto:
1. O que é o Fucidine e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de utilizar Fucidine
3. Como utilizar Fucidine
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar Fucidine
6. Conteúdo da embalagem e outras informações
1. O que é o Fucidine e para que é utilizado
Fucidine é um antibiótico para uso tópico.
Fucidine está particularmente indicado em adultos no tratamento de infeções da pele
localizadas, causadas por micro-organismos sensíveis ao ácido fusídico, tais como
furúnculos, impetigos, piodermite, abcessos, foliculites, acne infetado e feridas.
Normalmente estas infeções são causadas por estafilococos, estreptococos ou outros
organismos sensíveis ao ácido fusídico.
Se não se sentir melhor ou se piorar, tem de consultar um médico.
2. O que precisa de saber antes de utilizar Fucidine
Não utilize Fucidine pomada
Se tem alergia (hipersensibilidade) ao fusidato de sódio ou a qualquer outro componente
deste medicamento (indicados na secção 6).
Advertências e precauções
Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de utilizar Fucidine.
Tendo em conta o estatuto do medicamento (medicamento não sujeito a receita médica de
dispensa exclusiva em farmácia), o medicamento não deve ser dispensado nas situações
abaixo descritas, exceto por indicação médica:
- Gravidez e amamentação
- Grandes áreas infetadas
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- Região ocular
Foi reportada a ocorrência de resistência bacteriana do Staphylococcus aureus com a
utilização de Fucidine tópico. Tal como acontece com todos os antibióticos, o uso
prolongado ou recorrente de ácido fusídico pode aumentar o risco de desenvolvimento de
resistência ao antibiótico.
O Fucidine pomada contém álcool cetílico e lanolina anidra. Estes excipientes podem
causar reações cutâneas locais (por exemplo, dermatite de contacto).
O Fucidine pomada contém butilhidroxitolueno (E321), o que pode causar reações
cutâneas locais (por exemplo, dermatite de contacto) ou irritação ocular e das membranas
mucosas.
Quando o Fucidine pomada for utilizado na face, deverá evitar-se o contacto com os
olhos, uma vez que o fusidato de sódio pode causar irritação na conjuntiva.
Outros medicamentos e Fucidine
Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar, ou tiver tomado recentemente,
ou se vier a tomar outros medicamentos.
Não foram realizados estudos de interação. As interações com medicamentos
administrados sistemicamente são consideradas mínimas, uma vez que a absorção
sistémica do Fucidine tópico é negligenciável.
Gravidez, amamentação e fertilidade
Gravidez
Não são esperados quaisquer efeitos durante a gravidez, uma vez que a exposição
sistémica ao ácido fusídico/fusidato de sódio aplicado topicamente é negligenciável. O
Fucidine tópico pode ser utilizado durante a gravidez.
Amamentação
Não são esperados quaisquer efeitos nos recém-nascidos/lactentes, uma vez que a
exposição sistémica da mulher a amamentar ao ácido fusídico/fusidato de sódio aplicado
topicamente é negligenciável. O Fucidine tópico pode ser utilizado durante a
amamentação, mas é recomendado evitar a aplicação de Fucidine tópico no peito.
Fertilidade
Não existem dados clínicos para o Fucidine tópico relativamente à fertilidade. Não são
esperados quaisquer efeitos em mulheres em idade fértil, uma vez que a exposição
sistémica após aplicação tópica de ácido fusídico/fusidato de sódio é negligenciável.
Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o
seu médico ou farmacêutico antes de utilizar este medicamento.
Condução de veículos e utilização de máquinas
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Os efeitos do Fucidine tópico sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas são
nulos ou desprezáveis.
3. Como utilizar Fucidine
Utilize este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com
as indicações do seu médico ou farmacêutico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se
tiver dúvidas.
Aplicação tópica:
Aplicar 2 a 3 vezes ao dia sobre a área afetada, com ou sem penso oclusivo.
É recomendável um tratamento mínimo de 8 dias.
Se utilizar mais Fucidine do que deveria
É pouco provável a ocorrência de sobredosagem.
4. Efeitos secundários possíveis
Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos secundários,
embora estes não se manifestem em todas as pessoas.
Foram relatados os seguintes efeitos secundários com Fucidine tópico:
Pouco frequentes (afetam menos de 1 em cada 100 utilizadores)
- dermatite (incluindo dermatite de contacto, eczema)
- erupção cutânea (foram reportados vários tipos de erupção cutânea como eritematosa,
vesicular, maculo-papular e papular; ocorreu também erupção cutânea generalizada)
- comichão
- eritema
- dor no local de aplicação (incluindo sensação de queimadura na pele)
- irritação no local de aplicação
Raros (afetam menos de 1 em cada 1000 utilizadores)
- hipersensibilidade
- conjuntivite
- angioedema
- erupção da pele com comichão
- bolhas
Efeitos secundários em crianças
É expectável que a frequência, tipo e gravidade das reações adversas nas crianças sejam
os mesmos que nos adultos.
Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não
indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico.
Comunicação de efeitos secundários
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Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não
indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Também poderá
comunicar efeitos secundários diretamente ao INFARMED, I.P. através dos contactos
abaixo. Ao comunicar efeitos secundários, estará a ajudar a fornecer mais informações
sobre a segurança deste medicamento.
INFARMED, I.P.
Direção de Gestão do Risco de Medicamentos
Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53
1749-004 Lisboa
Tel: +351 21 798 71 40
Fax: +351 21 798 73 97
Sítio da internet: http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage
E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt
5. Como conservar Fucidine
Não conservar acima de 25ºC.
Conservar na embalagem de origem para proteger da humidade.
Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.
Não utilize Fucidine após o prazo de validade impresso no tubo e na embalagem exterior,
após EXP. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.
Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao
seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas
ajudarão a proteger o ambiente.
6. Conteúdo da embalagem e outras informações
Qual a composição de Fucidine pomada
A substância ativa é o fusidato de sódio
Os outros componentes são: Vaselina branca (contém all-racα-tocoferol), parafina líquida
(contém all-racα-tocoferol), lanolina (contém butil-hidroxitolueno (E321)) e álcool
cetílico.
Qual o aspeto de Fucidine e conteúdo da embalagem
Bisnaga com 15 g
Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante
Titular da Autorização de Introdução no Mercado
Leo Pharma A/S
Industriparken 55
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2750 Ballerup
Dinamarca
Fabricante
Leo Laboratoires, Ltd.
285 Cashel Road
Dublin
Irlanda
Representado em Portugal por:
Leo Farmacêuticos Lda.
Torre do Colombo Ocidente,
Av.Galileu Galilei,2 -5º B
1500-392 Lisboa
Tel 217110760
Fax 217110761
e-mail leofarmaceuticos@leo-pharma.com

Este folheto foi revisto pela última vez em
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FOLHETO INFORMATIVO: INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR
GAVISCON
Alginato de sódio
Bicarbonato de sódio
Carbonato de cálcio
Este folheto contém informações importantes para si. Leia-o atentamente.
Este medicamento pode ser adquirido sem receita médica. No entanto, é necessário
tomar Gaviscon com precaução para obter os devidos resultados.
-Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler.
-Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
-Em caso de agravamento ou persistência dos sintomas após 7 dias, consulte o seu
médico.
-Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não
indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Ver secção 4.
Neste folheto:
1. O que é Gaviscon e para que é utilizado
2. Antes de tomar Gaviscon
3. Como tomar Gaviscon
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar Gaviscon
6. Outras informações
1. O QUE É GAVISCON E PARA QUE É UTILIZADO
Gaviscon forma uma camada protetora que flutua acima do conteúdo do estômago.
Esta camada previne a saída do ácido do estômago para o esófago, aliviando a
sensação de ardor (azia) e a sensação de desconforto na garganta e boca. A azia
pode ocorrer após as refeições (por ex. quando se comem alimentos gordurosos ou
picantes), durante a gravidez ou em doentes com sintomas relacionados com a
inflamação da parede do esófago (por ex. dificuldade e/ou dor ao engolir, boca
dorida, vómitos).
Gaviscon é utilizado no tratamento dos sintomas de refluxo gastro-esofágico, tais
como regurgitação ácida, azia (ardor) e indigestão (relacionada com o refluxo), que
podem ocorrer por exemplo, após as refeições, durante a gravidez, ou em doentes
com sintomas relacionados com inflamação do esófago (esofagite).
2. ANTES DE TOMAR GAVISCON
Não tome Gaviscon
-se tem alergia (hipersensibilidade) às substâncias ativas ou a qualquer outro
componente de Gaviscon, uma vez que muito raramente ocorreu dificuldade em
respirar e erupções na pele (ver lista completa de ingredientes em 6. Outras
Informações).
Tome especial cuidado com Gaviscon
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Este medicamento contém sódio (123 mg por cada dose de dois comprimidos) e
carbonato de cálcio (160 mg por cada dose de dois comprimidos).
-se lhe foi recomendada uma dieta com restrição em algum destes sais, consulte o
seu médico antes de tomar este medicamento.
Por favor, informe também o seu médico sobre este conteúdo em sais, caso sofra ou
tenha sofrido de insuficiência cardíaca congestiva e insuficiência renal, uma vez que
certos sais podem interferir com estas doenças.
Por favor, consulte o seu médico se os sintomas persistirem após 7 dias.
Ao tomar Gaviscon com outros medicamentos
Não tome este medicamento num período de duas horas após a administração oral
de outros medicamentos, uma vez que pode interferir com a ação de alguns
medicamentos.
Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado
recentemente outros medicamentos, incluindo medicamentos obtidos sem receita
médica.
Gravidez e aleitamento
Este medicamento pode ser utilizado durante a gravidez e aleitamento.
Informações importantes sobre alguns componentes de Gaviscon
Caso tenha fenilcetonúria, tenha em consideração que este medicamento contém
aspartamo como adoçante, uma fonte de fenilalanina.
3. COMO TOMAR GAVISCON
Para administração por via oral. Mastigue bem antes de engolir.
Adultos, incluindo idosos e crianças com mais de 12 anos de idade: Quando tiver
sintomas, tome dois a quatro comprimidos após as refeições e ao deitar, até quatro
vezes ao dia.
Crianças com menos de 12 anos de idade: Deve ser administrado apenas por
aconselhamento médico.
Se tomar mais Gaviscon do que deveria
Se tomar mais medicamento do que deveria, poderá sentir-se inchado. É pouco
provável que isto lhe cause algum problema, mas por favor consulte o seu médico ou
farmacêutico.
Caso se tenha esquecido de tomar Gaviscon
Não tome uma dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de tomar.
Continue apenas a tomar as doses seguintes tal como anteriormente.
4. EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS
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Como todos os medicamentos, Gaviscon pode causar efeitos secundários, no entanto
estes não se manifestam em todas as pessoas.
Se sentir algum destes efeitos secundários pare de tomar o medicamento e consulte
o seu médico imediatamente. Pode ocorrer muito raramente (menos de 1 em cada
10.000 pessoas) uma reação alérgica aos componentes do medicamento. Os
sintomas podem incluir erupção na pele, comichão, dificuldade em respirar, tonturas
ou inchaço da face, lábios, língua ou garganta.
Comunicação de efeitos secundários
Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não
indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico.
Também poderá comunicar efeitos secundários diretamente ao INFARMED, I.P.
através dos contactos abaixo.
INFARMED, I.P.
Direção de Gestão do Risco de Medicamentos
Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53
1749-004 Lisboa
Tel: +351 21 798 71 40
Fax: + 351 21 798 73 97
Sítio
da
internet:
http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage
E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt
Ao comunicar efeitos secundários, estará a ajudar a fornecer mais informações sobre
a segurança deste medicamento.
5. COMO CONSERVAR GAVISCON
MANTER FORA DO ALCANCE E DA VISTA DAS CRIANÇAS.
Não utilize Gaviscon após o prazo de validade impresso na embalagem exterior após
“VAL”. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.
Não conservar acima de 30ºC.
Os medicamentos não devem ser eliminados na canalização ou no lixo doméstico.
Pergunte ao seu farmacêutico como eliminar os medicamentos de que já não
necessita. Estas medidas irão ajudar a proteger o ambiente.
6. OUTRAS INFORMAÇÕES
Qual a composição de Gaviscon
As substâncias ativas são 250 mg de alginato de sódio, 133,5 mg de bicarbonato de
sódio e 80 mg de carbonato de cálcio.
Os outros componentes são manitol (E421), macrogol 20.000, copovidona,
aspartamo (E951), aroma de menta, estearato de magnésio e acessulfamo de
potássio.
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Os comprimidos não contêm açúcar ou glúten.
Qual o aspeto de Gaviscon e conteúdo da embalagem
Gaviscon apresenta-se na forma de comprimidos circulares, de cor esbranquiçada a
creme, ligeiramente matizados.
Gaviscon encontra-se disponível em embalagens com blisters de 4, 6, 8, 16, 24, 32,
48 ou 64 comprimidos e em embalagens de polipropileno contendo 8, 12, 16, 18, 20,
22 ou 24 comprimidos.
É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.
Titular da Autorização de Introdução no Mercado:
Reckitt Benckiser Healthcare, Lda.
Rua D. Cristóvão da Gama, n.º 1 – 1º C/D
1400-113 Lisboa
Fabricante:
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS
Reino Unido
Este folheto foi revisto pela última vez em
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Folheto Informativo: Informação para o utilizador
Gaviscon Duefet 500 mg + 213 mg + 325 mg Suspensão oral em saquetas
Alginato de sódio + Bicarbonato de sódio + Carbonato de cálcio
Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento pois
contém informação importante para si.
Tome sempre este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de
acordo com as indicações do seu médico ou farmacêutico.
.
- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
- Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
- Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não
indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico.Ver secção 4.
- Se não se sentir melhor ou se piorar após 7 dias, tem de consultar um médico.
O que contém este folheto:
1. O que é Gaviscon Duefet e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de tomar Gaviscon Duefet
3. Como tomar Gaviscon Duefet
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar Gaviscon Duefet
6. Conteúdo da embalagem e outras informações
1. O que é Gaviscon Duefet e para que é utilizado
Gaviscon Duefet é uma associação de dois antiácidos (carbonato de cálcio e
bicarbonato de sódio) e um alginato e atua de duas formas.
1. Neutraliza o excesso de ácido gástrico, aliviando a dor e o desconforto.
2. Forma uma camada protetora sobre os conteúdos do estômago, acalmando a
sensação de dor/ardor no peito.
Este medicamento é utilizado no tratamento dos sintomas de refluxo gastroesofágico relacionados com acidez, tais como regurgitação ácida, azia (ardor) e
indigestão, que podem ocorrer por exemplo, após as refeições ou durante a
gravidez.
2. O que precisa de saber antes de tomar Gaviscon Duefet
Não tome Gaviscon Duefet se
-sabe que é alérgico a algum dos componentes deste medicamento (indicados na
secção 6).
Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de utilizar Gaviscon Duefet
- se tem problemas graves nos rins.
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desequilíbrio eletrolítico que origine níveis baixos de fosfatos no sangue
(hipofosfatemia).
- se sofre ou sofreu de doenças cardíacas ou renais relevantes, uma vez que certos
sais podem interferir com estas doenças (fale com o seu médico relativamente ao
conteúdo em sais).
- se souber que tem níveis baixos de ácido gástrico no estômago, uma vez que este
medicamento pode tornar-se menos eficaz.
- Tal como outros medicamentos antiácidos, Gaviscon Duefet pode mascarar
sintomas de outras doenças subjacentes mais graves.
- Consulte o seu médico se os sintomas persistirem após 7 dias.
Crianças
Não administrar este medicamento a crianças com menos de 12 anos de idade,
exceto se recomendado pelo médico.
Existe risco de aumento dos níveis de sódio no sange (hipernatremia) em crianças
que tenham problemas renais ou inflamação no estômago ou intestino
(gastroenterite).
Outros medicamentos e Gaviscon Duefet
Não tome este medicamento num período de duas horas após a administração oral
de outros medicamentos, uma vez que pode interferir com a ação de alguns
medicamentos. Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver
tomado recentemente outros medicamentos, incluindo medicamentos obtidos sem
receita médica.
Gravidez, amamentação e fertilidade
Pode tomar este medicamento durante a gravidez ou amamentação ou se planeia
engravidar. Como com todos os medicamentos, a duração do tratamento deve ser o
mais limitada possível.
Informação importante sobre alguns dos componentes de Gaviscon Duefet
Este medicamento contém para-hidroxibenzoato de metilo (E218) e parahidroxibenzoato de propilo (E216) que podem causar reações alérgicas
(possvelmente retardadas). Também contém 127,35 mg (5,53 mmol) de sódio por
dose. Esta informação deve ser tida em consideração em doentes com ingestão
controlada de sódio. Contém 130 mg (3,25 mmol) de cálcio por saqueta (10 ml).
Fale com o seu médico antes de tomar este medicamento se tem pedras nos rins ou
níveis elevados de cálcio no sangue.
3. Como tomar Gaviscon Duefet
Tome sempre este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de
acordo com as indicações do seu médico ou farmacêutico. Fale com o seu médico ou
farmacêutico se tiver dúvidas.
Adultos, incluindo idosos e crianças com idade igual ou superior a 12 anos: 10-20 ml
(uma a duas saquetas) após as refeições e ao deitar por via oral, até quatro vezes ao
dia.
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Crianças com idade inferior a 12 anos: Deve ser tomado apenas por aconselhamento
médico.
Se tomar mais Gaviscon Duefet do que deveria
Se tomar mais medicamento do que deveria, é pouco provável que isto lhe cause
algum problema. No entanto, é possível que se sinta inchado. Consulte o seu médico
se esta sensação não desaparecer.
Caso se tenha esquecido de tomar Gaviscon Duefet
Não tome uma dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de tomar.
Apenas continue a tomar as doses seguintes tal como anteriormente.
4. Efeitos secundários possíveis
Como todos os medicamentos, Gaviscon Duefet pode causar efeitos secundários, no
entanto estes não se manifestam em todas as pessoas. Pode ocorrer muito
raramente (menos de 1 em cada 10.000 pessoas) uma reação alérgica aos
componentes. Os sintomas podem incluir dor abdominal, diarreia, naúseas, vómitos,
comichão na pele, erupção, erupção na pele, comichão, tonturas, inchaço da face,
lábios, língua ou garganta e dificuldade em respirar.
A ingestão de grandes quantidades de carbonato de cálcio, um dos componentes
deste medicamento, pode causar um aumento do pH sanguíneo (alcalose), um
excesso de cálcio no sangue (hipercalcemia), aumento da secreção de ácido gástrico
e obstipação (prisão de ventre). Estes efeitos ocorrem geralmente com doses
superiores às recomendadas.
Comunicação de efeitos secundários
Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não
indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Também poderá
comunicar efeitos secundários diretamente ao INFARMED, I.P. através dos contactos
abaixo.
INFARMED, I.P.
Direção de Gestão do Risco de Medicamentos
Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53
1749-004 Lisboa
Tel: +351 21 798 71 40
Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita)
Fax: + 351 21 798 73 97
Sítio da internet:
http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage
E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt
Ao comunicar efeitos secundários, estará a ajudar a fornecer mais informações sobre
a segurança deste medicamento.
5. Como conservar Gaviscon Duefet
Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.
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Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na embalagem
exterior após “VAL”. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.
Não conservar acima de 30ºC. Não refrigerar ou congelar.
Os medicamentos não devem ser eliminados na canalização ou no lixo doméstico.
Pergunte ao seu farmacêutico como eliminar os medicamentos de que já não
necessita. Estas medidas irão ajudar a proteger o ambiente.
6. Conteúdo da embalagem e outras informações
Qual a composição de Gaviscon Duefet
- As substâncias ativas em cada dose de 10 ml de suspensão oral são o alginato de
sódio (500 mg), bicarbonato de sódio (213 mg) e carbonato de cálcio (325 mg).
- Os outros componentes são carbómero 974P, para-hidroxibenzoato de metilo
(E218), para-hidroxibenzoato de propilo (E216), sacarina sódica, aroma de menta,
hidróxido de sódio e água purificada.
Qual o aspeto de Gaviscon Duefet e conteúdo da embalagem
Gaviscon Duefet é uma suspensão esbranquiçada a creme com cheiro e sabor a
menta.
Gaviscon Duefet encontra-se disponível em embalagens de cartão contendo 4, 12 ou
24 saquetas.
É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.
Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante:
Titular da Autorização de Introdução no Mercado
Reckitt Benckiser Healthcare, Lda.
Rua D. Cristóvão da Gama, n.º 1 – 1º C/D
1400-113 Lisboa
Fabricante
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS
Reino Unido
Este medicamento encontra-se autorizado nos Estados Membros do Espaço
Económico Europeu (EEE) com os seguintes nomes:
Bélgica
Gaviscon Antizuur
Chipre
Gaviscon Double Action liquid Sachets
República Checa
Gaviscon Duo Efekt Sáčky
Dinamarca
Galieve Forte, oral suspension i brev
Finlândia
Galieve 500 mg/213 mg/325 mg oraalisuspensio, annospussi
Alemanha
Gaviscon Dual 500 mg / 213 mg / 325 mg Suspension zum
Einnehmen im Beutel
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Grécia
Hungria
Islândia
Irlanda

Gaviscon Double Action Liquid Sachets
Gaviscon Forte borsmenta ízű belsőleges szuszpenzió tasakban
Galieve Forte 500 mg/213 mg/325 mg mixtúra, dreifa í
skammtapokum
Gaviscon Extra Liquid Sachets Peppermint Flavour Oral
Suspension sodium alginate 500mg/10ml, sodium bicarbonate
213mg/10ml, calcium carbonate 325mg/10ml
Itália
Gaviscon Bruciore e Indigestione 500 mg + 213 mg + 325 mg
sospensione orale gusto menta
Luxemburgo
Gaviscon Antiacide-Antireflux Unidose suspension buvable
Holanda
Gaviscon Duo sachets, suspensie voor oraal gebruik
Noruega
Galieve Forte mikstur, suspensjon
Polónia
Gaviscon Duo
Portugal
Gaviscon Duefet 500 mg + 213 mg + 325 mg Suspensão oral
em saquetas
Eslováquia
Gaviscon Duo Efekt vrecká
Suécia
Galieve 500 mg/213 mg/325 mg
Reino Unido
Gaviscon Double Action Liquid Sachets Peppermint Flavour
Este folheto foi revisto pela última vez em

FOLHETO INFORMATIVO: INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR
Griponal, 4 mg + 500 mg Comprimido efervescente
Maleato de clorofenamina, Paracetamol,
Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento pois
contém informação importante para si.
Tome este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com
as indicações do seu médico, ou farmacêutico..
Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não
indicados neste folheto, fale com o seu médico, ou farmacêutico.
Se não se sentir melhor ou se piorar após 5 dias, tem de consultar um médico.
O que contém este folheto:
1. O que é Griponal e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de tomar Griponal
3. Como tomar Griponal
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar Griponal
6. Conteúdo da embalagem e outras informações
1. O QUE É GRIPONAL E PARA QUE É UTILIZADO
Griponal é uma associação de paracetamol, que permite alívio rápido de sintomas das
gripes e constipações como dores e febre, e de maleato de clorofenamina que ajuda a
reduzir o corrimento nasal, lacrimejar e espirros, associados a estados gripais e
constipações.
2. O QUE PRECISA SABER ANTES DE TOMAR GRIPONAL
Não tome Griponal
- se tem alergia (hipersensibilidade) às substâncias ativas ou a qualquer outro
componente de Griponal;
- se sofre de doença hepática grave;
- se estiver a ser submetido a um tratamento com inibidores das monoaminoxidases, ou
se finalizou este tipo de tratamento há menos de duas semanas;
- não administre Griponal a crianças com idade inferior a 12 anos.
Advertências e precauções
Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar Griponal.
Se tem ou sofre de :
- perturbações do fígado, causadas por exemplo pelo abuso crónico de álcool ou por
hepatite,
- insuficiência renal,
- tensão ocular elevada (glaucoma);
- estreitamento do piloro ou obstrução piloroduodenal;
- hipertrofia da próstata ou obstrução do colo vesical;
- doença cardiovascular, diabetes mellitus ou angina.
Os anti-histamínicos podem causar tonturas, sedação e hipotensão, pelo que Griponal
deve ser tomado com precaução por doentes com idade superior a 60 anos.
Outros medicamentos e Griponal
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Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente,
ou se vier a tomar outros medicamentos, incluindo medicamentos obtidos sem receita
médica.
Não utilize Griponal com outros analgésicos sem consultar o médico.
Não tome Griponal juntamente com medicamentos:
- antidepressivos (inibidores da monoaminoxidase, antidepressivos tricíclicos e
fenotiazidas);
- depressores do Sistema Nervoso Central (álcool, barbitúricos, hipnóticos, analgésicos
narcóticos, sedativos e tranquilizantes);
- opiáceos e anticonvulsivantes (incluindo fenitoína, barbitúricos utilizados para a
epilepsia, e carbamazepina);
- anticolinérgicos (medicamentos utilizados para alívio de espasmos ou contrações do
estômago, intestino ou bexiga, tais como a atropina).
A toma repetida de doses terapêuticas de Griponal poderá eventualmente potenciar a
resposta dos anticoagulantes (medicamentos para o sangue) e aumentar a concentração
sérica de cloranfenicol (antibiótico).
Se está em tratamento com algum destes medicamentos consulte o seu médico ou
farmacêutico antes de tomar Griponal.
Griponal com alimentos e bebidas
Não tome Griponal com bebidas alcoólicas, nem ingira bebidas alcoólicas durante o
tratamento.
Gravidez e aleitamento
Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte
o seu médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento.
Não tome Griponal durante a gravidez ou o aleitamento, a não ser por indicação
expressa do seu médico.
Condução de veículos e utilização de máquinas
Durante o tratamento com Griponal não conduza nem utilize quaisquer ferramentas ou
máquinas, uma vez que durante o tratamento pode surgir, uma diminuição da
capacidade de reação e sonolência.
Griponal contém sódio
Este medicamento contém 495,4 mg de sódio por dose. Esta informação deve ser tida em consideração
em doentes com ingestão controlada de sódio.

3. COMO TOMAR GRIPONAL
Tome este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com
as indicações do seu médico, ou farmacêutico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se
tiver dúvidas.
A dose habitual é:
Adultos: 1 comprimido, de 8 em 8 ou de 6 em 6 horas (3 ou 4 vezes por dia).
Crianças com idade superior a 12 anos: metade da dose recomendada para os adultos.
Dissolva 1 comprimido em meio copo de água e tome por via oral.
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Não exceda a dose máxima de 4 comprimidos por dia, com um intervalo mínimo entre
cada toma de 6 horas.
A administração de Griponal está dependente do aparecimento dos primeiros sintomas
dolorosos ou febris. À medida que se verifique a melhoria ou desaparecimento dos
sintomas reduza ou suspenda a medicação.
Se não verificar a melhoria ou se os sintomas persistirem após 3 dias de tratamento,
consulte o médico.
Utilização em crianças
A segurança e eficácia de Griponal em crianças com idade inferior a 12 anos não foram
ainda estabelecidas.
Se tomar mais Griponal do que deveria
Se tomar acidentalmente demasiados comprimidos de Griponal fale imediatamente com
o seu médico ou farmacêutico.
De uma forma geral, os efeitos de uma sobredosagem com Griponal são: tonturas,
vómitos, perda de apetite, icterícia, dor abdominal, hipertensão, secura da boca,
confusão, excitabilidade, convulsões e eventualmente coma em doses muito elevadas.
No caso de ter ingerido uma dose excessiva (cerca de 12 comprimidos para adultos),
deve recorrer a um centro médico, mesmo que não sinta sintomas, uma vez que alguns
destes só se manifestam a partir do terceiro dia de ingestão.
O tratamento inclui geralmente a aspiração e lavagem gástrica, administração de carvão
ativado por via oral, administração intravenosa de N-acetilcisteína e caso seja
necessário, hemodiálise.
Caso se tenha esquecido de tomar Griponal
No caso de se esquecer de uma dose, continue a tomar normalmente a dose seguinte.
Não tome uma dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de tomar.
Se parar de tomar Griponal
Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico
ou farmacêutico.
4. EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSIVEIS
Como todos os medicamentos, Griponal pode causar efeitos secundários, embora estes
não se manifestem em todas as pessoas.
Os efeitos secundários seguintes foram sentidos por alguns dos doentes que tomaram
Griponal comprimidos efervescentes:
Em casos de doses muito elevadas, de cerca de 10 a 15 g em adultos, podem surgir
efeitos hepáticos graves (hepatotoxicidade que leva a necrose hepática);
Em pessoas sensíveis, pode verificar-se sonolência, embora de intensidade ligeira;
Ocasionalmente, pode verificar-se secura da boca, visão turva, prisão de ventre e
dificuldade em urinar, assim como dores de cabeça, excitabilidade, fadiga, nervosismo e
tonturas;
Podem ocorrer reações que incluem perturbações gastrointestinais como náuseas e
vómitos;
Em casos raros, podem surgir erupções cutâneas e alterações sanguíneas.
Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detetar quaisquer efeitos secundários
não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico
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5. COMO CONSERVAR GRIPONAL
Não conservar acima de 25ºC.
Manter o recipiente bem fechado e dentro da embalagem exterior.
Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.
Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na embalagem exterior
após VAL. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.
Não utilize Griponal se verificar sinais visíveis de deterioração.
Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao
seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas
ajudarão a proteger o ambiente.
6. CONTEÚDO DA EMBALAGEM E OUTRAS INFORMAÇÕES
Qual a composição de Griponal
As substâncias ativas são paracetamol e maleato de clorofenamina.
Os outros componentes são ácido cítrico anidro, bicarbonato de sódio, carbonato de
sódio anidro, sacarina sódica, polividona, docusato de sódio.
Qual o aspeto de Griponal e conteúdo da embalagem
Comprimidos brancos, redondos e sem ranhura. Os comprimidos são acondicionados
num recipiente para comprimidos, de alumínio com tampa de PE com 10 ou 20
comprimidos efervescentes.
É possível que não sejam comercializadas todas as embalagens.
Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante
Titular da Autorização de Introdução no Mercado
Merck, s.a.
Rua Alfredo da Silva, n.º 3 C
1300-040 Lisboa
Fabricante
Laboratorios Alter
Mateo Inurria, 30
28036 Madrid
Espanha
Este folheto foi aprovado pela última vez em
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FOLHETO INFORMATIVO: INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR
Levotuss 6 mg/ml
Xarope

levodropropizina

Este folheto contém informações importantes para si. Leia-o atentamente.
Este medicamento pode ser adquirido sem receita médica. No entanto, é necessário tomar Levotuss com
precaução para obter os devidos resultados.
- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler.
- Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
- Em caso de agravamento ou não melhoria do estado de saúde, consulte o seu médico.
- Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não
mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.
Neste folheto:
1. O que é Levotuss e para que é utilizado
2. Antes de tomar Levotuss
3. Como tomar Levotuss
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar Levotuss
6. Outras informações
1. O QUE É Levotuss E PARA QUE É UTILIZADO

Levotuss pertence ao grupo farmacoterapêutico: 5.2.1 - Aparelho respiratório. Antitússicos e
expectorantes. Antitússicos.

A levodropropizina é uma nova molécula com uma forte actividade antitússica, principalmente a
nível periférico traqueobrônquico, associada a uma actividade anti-alérgica e antibroncospástica.
Além disso, nos animais, possui uma acção anestésica local.
A levodropropizina não tem actividade narcótica e não induz dependência física ou psíquica. As doses
terapêuticas não têm acção no sistema nervoso central. A levodropropizina não deprime a função
respiratória nem a clearance mucociliar.

Indicações terapêuticas
Tratamento sintomático da tosse

APROVADO EM
20-04-2007
INFARMED

2. ANTES DE TOMAR Levotuss
Não tome Levotuss:

- se tem alergia (hipersensibilidade) à levodropropizina ou a qualquer um dos componentes;
- se tem broncorreia;
- se tem funcionamento ciliar limitado (síndrome de Kartagener, disquinésia ciliar).

Tome especial cuidado com Levotuss:
- quando administrado a crianças com idade inferior a 24 meses: por não existirem estudos suficientes, o
medicamento apenas poderá ser usado nesta faixa etária em alguns casos e sob vigilância médica.
- quando administrado a doentes idosos: prestar atenção especial à administração de levodropropizina
devido à diferente sensibilidade dos idosos aos medicamentos.
- quando administrado a doentes com insuficiência renal grave (clearance da creatinina inferior a 35
ml/min.) recomenda-se precaução especial no uso deste medicamento.
Sendo os antitússicos um tratamento sintomático, a sua utilização não deve preceder o diagnóstico da origem da tosse e/ou o
tratamento da doença subjacente. A sua utilização não deve ultrapassar os 14 dias.

Tomar Levotuss com outros medicamentos
Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente outros
medicamentos, incluindo medicamentos obtidos sem receita médica.
- quando Levotuss é tomado juntamente com benzodiazepinas (medicamentos como sedativos e usados
na ansiedade) não há modificação do EEG.
No entanto, em doentes particularmente sensíveis deverão tomar-se precauções no caso da toma
simultânea deste medicamento com sedativos.
Gravidez e aleitamento
Uma vez que nos estudos realizados em animais, se verificou que a levodropropizina atravessa a placenta
e está presente no leite materno, o seu uso está contra-indicada em mulheres grávidas ou que suspeitam
estar grávidas ou durante o aleitamento.
Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento.

Condução de veículos e utilização de máquinas
Não foram estudados os efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas.No entanto, dado que
omedicamento pode, em casos raros, provocar sonolência, recomenda-se precaução na condução e
manuseamento de máquinas.
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Informações importantes sobre alguns componentes de Levotuss
O medicamento contém p-hidroxibenzoato de metilo e p-hidroxibenzoato de propilo, que podem causar
reacções alérgicas (possivelmente retardadas).
Levotuss xarope contém sacarose. Se foi informado pelo seu médico que tem intolerância a alguns
açúcares, contacte-o antes de tomar este medicamento. 10 ml de Levotuss xarope contém 4 g de sacarose.
3.COMO TOMAR Levotuss
Tomar Levotuss sempre de acordo com as indicações do médico. Fale com o seu médico ou farmacêutico
se tiver dúvidas. A dose habitual é:
Adultos: 10 ml de xarope três vezes ao dia com intervalos nunca inferiores a 6 horas, salvo outra
prescrição do médico.
Crianças: Entre os 10-20 Kg, 3ml de xarope três vezes ao dia. Entre os 20-30 Kg, 5ml de xarope três
vezes ao dia, salvo outra prescrição do médico.
Utilizar o copo-medida que se encontra sobre a tampa.
É aconselhável tomar o medicamento fora das horas das refeições.
Levotuss xarope destina-se a ser tomado por via oral.
O tratamento poderá ser prolongado até desaparecimento da tosse, no entanto não deverá exceder os 14
dias de tratamento.
Para abrir o frasco é necessário exercer pressão na tampa e rodá-la no sentido contrário ao dos ponteiros
do relógio.
Se tomar mais Levotuss do que deveria
Em caso de sobredosagem podem surgir casos de aumento ligeiro e transitório da frequência cardíaca.
Nestes casos, deverá entrar em contacto com um médico, de modo a que lhe seja aplicado o tratamento sintomático e
as medidas de urgência habituais (lavagem ao estômago, administração de carvão activado, administração parentérica de
líquidos, etc.).

Caso se tenha esquecido de tomar Levotuss
Não tome uma dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de tomar.
Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

4. EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSIVEIS
Como os demais medicamentos, Levotuss pode causar efeitos secundários, no entanto estes não se
manifestam em todas as pessoas.
A experiência obtida pela comercialização de medicamentos contendo levodropropizina, em mais de
trinta países, indica que os efeitos indesejáveis ocorrem muito raramente. A maioria das reacções não é
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grave, desaparecendo os sintomas após a interrupção do tratamento e, algumas vezes, após tratamento
farmacológico específico.
Muito raramente observaram-se as seguintes reacções adversas:
Urticária, vermelhidão da pele, erupção da pele, comichão, angioedema, reacções cutâneas. Foi notificado
um caso isolado, fatal, de epidermólise.
Dor abdominal e dor de estômago, náuseas, vómitos, diarreia. Foram notificados dois casos individuais de
glossite (inflamação da língua) e febre aftosa, respectivamente. Foi também notificado um caso de
hepatite colestática, assim como um caso de coma hipoglicémico numa doente idosa, que estava a tomar
simultaneamente hipoglicemiantes orais.
Reacções alérgicas e anafiláticas, mal-estar geral. Foram notificados casos individuais de edema
generalizado, síncope e astenia.
Tonturas, vertigens, tremores, parestesia. Foi notificado um único caso de convulsões tónico-clónicas e
um ataque de pequeno mal.
Palpitações, taquicardia, hipotensão. Foi notificado um caso de arritmia cardíaca (bigeminismo auricular).
Irritabilidade, sonolência, despersonalização.
Dispneia, tosse, edema do tracto respiratório.
Astenia e fraqueza nos membros inferiores.
Foram notificados alguns casos de edema da pálpebra, na sua maioria referidos como edema
angioneurótico, considerando a presença simultânea de urticária.
Foi reportado um caso individual de midríase, assim como um único caso de perda da capacidade de
visão bilateral. Em ambos os casos, as reacções desapareceram após a interrupção do tratamento.
Foi notificado um caso isolado de sonolência, hipotonia e vómitos num recém-nascido, após a toma de
levodropropizina pela mãe que o amamentava. Os sintomas apareceram depois do bébé ser amamentado e
desapareceram espontaneamente, algumas mamadas, após a interrupção do aleitamento materno.
Ocasionalmente, foram observadas as seguintes reacções adversas consideradas graves: alguns casos de
reacções cutâneas (urticária, prurido), o já mencionado caso de arritmia cardíaca, o caso de coma
hipoglicémico, assim como algumas reacções alérgicas/anafiláticas envolvendo edema, dispneia, vómitos
e diarreia. Como já referido, um caso isolado, fatal, de epidermólise, ocorrido numa doente idosa
submetida a múltiplos tratamentos.
Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não
mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.
5. COMO CONSERVAR Levotuss

Não existem precauções especiais para conservação do medicamento.
Manter o medicamento fora do alcance e da vista das crianças.
Não utilize Levotuss após o prazo de validade impresso na embalagem exterior e no frasco. O prazo de
validade corresponde ao último dia do mês indicado.
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Os medicamentos não devem ser eliminados na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu
farmacêutico como eliminar os medicamentos de que já não necessita. Estas medidas irão ajudar a
proteger o ambiente.
6.OUTRAS INFORMAÇÕES
Qual a composição de Levotuss
100 ml de xarope contêm:
Substância activa:
levodropropizina ....................... 0,6 g
Os outros componentes são:
Sacarose, p-hidroxibenzoato de metilo, p-hidroxibenzoato de propilo, ácido cítrico monohidratado,
hidróxido de sódio, aroma de cereja, água purificada.
Qual o aspecto de Levotuss e conteúdo da embalagem
Xarope
Frasco de vidro escuro, com fecho resistente à abertura por crianças em polipropileno e copo-medida em
polipropileno, contendo 100 ml ou 200 ml de xarope.
Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante
Titular da Autorização de Introdução no Mercado
Dompé Famaceutici S.p.A.
Via San Martino, 12
20122 Milão
Itália
Distribuidor
Neo-Farmacêutica, Lda
Av. D. João II, Lote 1.02.2.1 D-2º
1990-090 Lisboa
Portugal
Fabricante
Dompè pharma S.p.A.
Via Campo di Pile
67100 - L’Aquila
Itália
Este folheto foi aprovado pela última vez em

APROVADO EM
17-06-2017
INFARMED
Folheto informativo: Informação para o utilizador
Loperamida Ratiopharm 2 mg comprimidos revestidos
Cloridrato de loperamida
Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento pois
contém informação importante para si.
Tome este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo
com as indicações do seu médico.
- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
- Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
- Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não
indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico.
- Se não se sentir melhor ou se piorar dois dias, tem de consultar um médico.
O que contém este folheto:
1. O que é Loperamida Ratiopharm e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de tomar Loperamida Ratiopharm
3. Como tomar Loperamida Ratiopharm
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar Loperamida Ratiopharm
6. Conteúdo da embalagem e outras informações
1. O que é Loperamida Ratiopharm e para que é utilizado
A Loperamida ratiopharm está indicada no tratamento sintomático de diarreias
agudas, desde que não seja possível um tratamento causal.
A loperamida atua sobre a musculatura do intestino, reduzindo a frequência das
dejeções nos casos de diarreia.
Se não se sentir melhor ou se piorar após dois dias, tem de consultar um médico.
2. O que precisa de saber antes de tomar Loperamida Ratiopharm
Não tome Loperamida Ratiopharm:
- Se tem alergia (hipersensibilidade) ao cloridrato de loperamida ou a qualquer outro
componente deste medicamento (indicados na secção 6);
- Crianças com idade inferior a 10 anos;
- O cloridrato de loperamida não deve ser utilizado como terapia de primeira linha
em:
- Tratamento isolado da disenteria aguda (caracterizada por febre alta e sangue nas
fezes);
- Se tiver colite ulcerosa aguda e/ou colite pseudomembranosa associada com
antibióticos de largo espectro;
- Se tem enterocolitis bacteriana causada por organismos invasivos incluindo
Salmonela, Shigela e Campylobacter;
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- Se for necessário evitar a inibição do peristaltismo devido ao possível risco de
sequelas significativas incluindo suboclusão, megacólon e megacólon tóxico e em
caso de distensão abdominal e obstipação;
- Se ocorrerem episódios agudos de retocolites hemorrágicas.
O tratamento da diarreia com Loperamida ratiopharm é apenas sintomático. Sempre
que possa determinar uma etiologia subjacente, deve proceder-se quando
apropriado ao tratamento da causa da diarreia;
Advertências e precauções
Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar Loperamida Ratiopharm.
O tratamento da diarreia com cloridrato de loperamida é apenas sintomático.
Sempre que uma etiologia subjacente possa ser determinada, deve ser instituído um
tratamento específico quando for o caso.
Não tome este medicamento para qualquer outra finalidade a não ser o fim a que se
destina (ver secção 1) e nunca tome mais que a dose recomendada (ver secção 3).
Foram notificados problemas cardíacos graves (cujos sintomas incluem batimentos
cardíacos acelerados ou irregulares) em doentes que tomaram demasiada
loperamida, a substância ativa de Loperamida ratiopharm.
- Este medicamento não deve ser usado em diarreias que ocorram durante um
tratamento antibiótico devido ao risco de colites pseudomembranosas.
- Na diarreia aguda, caso não se observe melhoria clínica no prazo de 48horas, deve
interromper-se a administração de Loperamida ratiopharm e os doentes devem
consultar o médico assistente.
- A administração deste medicamento deve ser interrompida em caso de obstipação
ou distensão abdominal.
- Uma vez que a maioria do fármaco é metabolizado, e os metabolitos ou o fármaco
não metabolizado são excretados nas fezes, não é necessário ajustamento das doses
em doentes com insuficiência renal.
- Doentes com problemas hereditários raros de intolerância à galactose, deficiência
de lactase ou malabsorção de glucose-galactose não devem tomar este
medicamento.
- Loperamida ratiopharm deve ser usado com precaução em doentes com
insuficiência hepática, devido à redução de metabolismo da primeira passagem. Este
medicamento deve ser usado com precaução em doentes com insuficiência hepática,
pois pode resultar numa sobredosagem relativa levando a toxicidade do SNC.
- Doentes com SIDA tratados com Loperamida ratiopharm para a diarreia devem
interromper a terapia nos primeiros sinais de distensão abdominal.
Nas situações de diarreia, é muito importante (em especial para as crianças) que
ingira bastantes líquidos para se manter hidratado.
Dado que a diarreia persistente pode ser indicativo de um estado potencialmente
mais grave, o período de tratamento não deve exceder 2 dias.
Outros medicamentos e Loperamida Ratiopharm
Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar, ou tiver tomado
recentemente, ou se vier a tomar outros medicamentos.

APROVADO EM
17-06-2017
INFARMED
Deve considerar-se a interação com medicamentos contendo cotrimoxazol, quinidina,
ritonavir, itraconazol, cetoconazol e desmopressina.
Gravidez e amamentação
Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar,
consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento.
Não se aconselha a utilização de loperamida durante a gravidez.
Não se aconselha a utilização de loperamida enquanto estiver a amamentar pois
poderá ocorrer passagem para o leite materno.
Condução de veículos e utilização de máquinas
Chama-se especial atenção de condutores de veículos e de utilizadores de máquinas
para o risco de cansaço, tonturas e sonolência no seguimento da síndrome diarréica
tratada com cloridrato de loperamida.
Loperamida Ratiopharm contém lactose mono-hidratada
Este medicamento contém lactose mono-hidratada. Se foi informado pelo seu médico
que tem intolerância a alguns açúcares, contacte-o antes de tomar este
medicamento.
3. Como tomar Loperamida Ratiopharm
Tome este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo
com as indicações do seu médico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver
dúvidas.
A utilização deve ser limitada a crianças com idade superior a 10 anos.
Administração oral.
Adultos e crianças com mais de 10 anos: 2 comprimidos de uma só vez.
Após cada dejeção diarreica, tomar-se-á um comprimido adicional sem exceder:
- 6 comprimidos por dia em adultos e crianças com mais de 12 anos
- 4 comprimidos por dia em crianças entre 10 e 12 anos.
Idoso: Não é necessário nenhum ajustamento da dose.
Insuficiência renal: Não é necessário nenhum ajustamento da dose para doentes
com insuficiência renal.
Insuficiência hepática: Embora não haja dados farmacocinéticos disponíveis em
doentes com insuficiência hepática, o Loperamida ratiopharm deve ser administrado
com precaução nestes doentes devido a estar reduzido o metabolismo de primeira
passagem
Os comprimidos devem ser deglutidos inteiros com bastante líquido.
O período de tratamento não deve exceder 2 dias.
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Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver a impressão de que Loperamida
ratiopharm é demasiado forte ou demasiado fraco.
Se tomar mais Loperamida Ratiopharm do que deveria
Se tiver tomado mais Loperamida ratiopharm do que deveria, contacte
imediatamente o médico ou hospital para obter aconselhamento.
A sobredosagem com loperamida manifesta-se por sintomas ao nível do sistema
nervoso central, nomeadamente, por espasmos, apatia, coreoatetose, ataxia.
Os sintomas poderão incluir: aumento da frequência cardíaca, batimentos cardíacos
irregulares, alterações do batimento cardíaco (estes sintomas podem ter
consequências graves potencialmente fatais), rigidez muscular, movimentos
descoordenados, sonolência, dificuldades em urinar ou respiração fraca.
As crianças reagem mais fortemente a doses elevadas de Loperamida ratiopharm do
que os adultos. Caso uma criança tenha tomado uma quantidade excessiva do
medicamento ou apresente algum dos sintomas acima referidos, contacte
imediatamente o médico. Sintomas como obstipação, retenção urinária e íleo são
igualmente indicadores de sobredosagem.
O tratamento é sintomático e de suporte, e consiste em medidas para anular os
efeitos da loperamida e reduzir a sua absorção.
Caso se tenha esquecido de tomar Loperamida Ratiopharm
Não tome uma dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de tomar.
Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu
médico ou farmacêutico.
4. Efeitos secundários possíveis
Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos secundários,
embora estes não se manifestem em todas as pessoas.
As seguintes experiências adversas espontâneas têm sido reportados, e dentro de
cada classe de sistemas de órgãos, são classificados quanto à frequência usando a
seguinte convenção:
Muito frequente (> 1/10)
Frequente (≥1/100, <1/10)
Pouco frequente (≥1/1000, <1/100)
Raros (≥1/10000, <1/1000)
Muito raros (<1/10000), incluindo casos isolados.
Afeção dos tecidos cutâneos e subcutâneos:
Pouco frequente: rash cutâneo,
Raros: angioedema, e erupção bulhosa incluindo o Sindrome de Stevens-Johnson,
eritema multiforme, necrólise epidérmica tóxica, urticária e prurido.
Doenças do sistema imunitário:
Raros: reações de hipersensibilidade tais como exantema, urticária e angioedema,
choque anafilático e reações anafilácticas.
Doenças gastrointestinais:
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Frequentes: Prisão de ventre, náuseas, flatulência
Pouco frequentes: dor abdominal, boca seca, íleus, distensão abdominal, ,
megacólon incluindo megacólon tóxico e dispepsia.
Raros: glossodínia, distensão abdominal.
Doenças renais e urinárias:
Raros: retenção urinária
Perturbações do foro psiquiátrico:
Pouco frequente: sonolência
Doenças do sistema nervoso:
Frequente: dores de cabeça, tonturas
Raros: Perda de consciência, letargia, diminuição do nível de consciência, hipertonia,
coordenação deficiente.
Doenças oculares
Raros: Miose.
Desordens gerais e condições do local de administração
Raros: Fadiga
O número de efeitos adversos registados durante as investigações clínicas e
experiências após comercialização com loperamida são sintomas frequentes
subjacentes ao síndroma diarreico (dor abdominal/desconforto, náusea, vómitos,
boca seca, cansaço, sonolência, tonturas, obstipação e flautulência). Estes sintomas
são muitas vezes difíceis de distinguir dos efeitos indesejáveis do fármaco.
Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não
indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico.
5. Como conservar Loperamida Ratiopharm
Conservar a temperatura inferior a 25ºC. Conservar na embalagem de origem para
proteger da humidade.
Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.
Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na embalagem
exterior após VAL.. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.
Não utilize este medicamento se verificar sinais visíveis de deterioração.
Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico.
Pergunte ao seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza.
Estas medidas ajudarão a proteger o ambiente.
6. Conteúdo da embalagem e outras informações
Qual a composição de Loperamida Ratiopharm
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- A substância ativa é o cloridrato de loperamida. Cada comprimido revestido contém
2 mg de cloridrato de loperamida;
- Os outros componentes são: lactose mono-hidratada, amido de milho, celulose
microcristalina, sílica coloidal anidra, copovidona, estearato de magnésio,
hipromelose, macrogol 6000 e emulsão de simeticone (constituída por dimeticone,
água, sílica coloidal anidra, sílica coloidal hidratada, metilcelulose e ácido sórbico).
Qual o aspeto de Loperamida Ratiopharm e conteúdo da embalagem
Este medicamento apresenta-se sob a forma de comprimidos revestidos brancos,
redondos e biconvexos com a impressão "L" num dos lados, acondicionados em
blisters de 10 unidades compostos por uma folha inferior de alumínio gravado e
alvéolos de PVC.
Encontra-se disponível em embalagens contendo 20 comprimidos revestidos.
Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante
Titular da Autorização de Introdução no Mercado
Ratiopharm - Comércio e Indústria de Produtos Farmacêuticos, Lda.
Lagoas Park, Edifício 5-A, Piso 2
2740-245 Porto Salvo
Portugal
Fabricante
Merckle GmbH
Ludwig-Merckle Strasse, 3
D-89143 Blaubeuren
Alemanha
Este folheto foi revisto pela última vez em
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FOLHETO INFORMATIVO: INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR
Nalbix 100 mg, comprimidos vaginais
Clotrimazol
Este folheto contém informações importantes para si. Leia-o atentamente.
Este medicamento pode ser adquirido sem receita médica. No entanto, é necessário
utilizar Nalbix com precaução para obter os devidos resultados.
Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler.
Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
Em caso de agravamento ou persistência dos sintomas, consulte o seu médico.
Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários
não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.
Neste folheto:
1. O que é Nalbix e para que é utilizado
2. Antes de utilizar Nalbix
3. Como utilizar Nalbix
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar Nalbix
6. Outras informações

1. O QUE É NALBIX E PARA QUE É UTILIZADO
Nalbix comprimidos vaginais são para uso vaginal, devendo ser administrados
preferencialmente ao deitar.
Cada comprimidos vaginal Nalbix contém 100 mg de clotrimazol.
Nalbix comprimidos vaginais contém a substância activa clotrimazol pertencente a um
grupo de substâncias conhecidas como antifúngicos.
O clotrimazol possui um amplo espectro de actividade o que lhe permite a eliminação
eficaz de um grande número de fungos, responsáveis por várias doenças da pele.
No foro ginecológico e com diagnóstico médico prévio:
Nalbix comprimidos vaginais é utilizado para tratamento de candidíase vaginal
recorrente. Situação clínica caracterizada por corrimento vaginal esbranquiçado,
acompanhado de prurido vaginal e habitualmente com exarcebações pré-mentrual.
Infecções dos lábios genitais (vulva) e áreas adjacentes, bem como inflamação da glande
e prepúcio do parceiro sexual causados por leveduras (vulvite por cândida e candidíase
balânica)

2. ANTES DE UTILIZAR NALBIX
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Não utilize Nalbix
- se tem alergia (hipersensibilidade) ao clotrimazol ou a qualquer outro componente de
Nalbix.
Tome especial cuidado com Nalbix
se for o caso de dermatomicose por candidiases, é desaconselhável utilizar um sabão com
pH ácido (o pH ácido favorece a multiplicação de Candida albicans)
durante o tratamento de uma doença genital, Nalbix comprimidos vaginais pode reduzir a
eficácia e a segurança de produtos à base de látex, tais como: preservativos e diafragmas.
Esta redução da protecção pode prolongar-se até 5 dias após interrupção do tratamento,
devendo utilizar-se precauções alternativas.
durante o tratamento ginecológico não devem ser usados tampões, duches intravaginais
ou espermicidas
Ao utilizar Nalbix com outros medicamentos
Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente
outros medicamentos, incluindo medicamentos obtidos sem receita médica.
Gravidez e aleitamento
Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento.
Os efeitos do Nalbix comprimidos vaginais no recém-nascido e na mulher grávida não
está demonstrada.
Dado o Nalbix comprimidos vaginais ser absorvido em pequenas quantidades pela
vagina, a sua utilização intra-vaginal durante a gravidez só deverá fazer-se quando
considerada necessária pelo médico.
Uma vez que se desconhece se o Nalbix é distribuído no leite materno, aconselha-se
prudência na administração do fármaco a mulheres que estão a amamentar.
Condução de veículos e utilização de máquinas
Não foram observados efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas.

3. COMO UTILIZAR NALBIX
Utilizar Nalbix sempre de acordo com as indicações do médico. Fale com o seu médico
ou farmacêutico se tiver dúvidas.
Os comprimidos são para uso vaginal, devendo ser administrados preferencialmente ao
deitar.
A duração do tratamento deve ser estipulada pelo médico, sendo os tempos mencionados
apenas um indicativo.
Crianças abaixo dos 15 anos
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Os comprimidos vaginais de Nalbix não devem ser utilizados em crianças.
Adultos
A duração normal de tratamento é de 6 dias. Se não houver melhoria dos sintomas, a
mulher deve consultar o médico assistente a fim de ser decidido sobre a necessidade de
prolongar o tratamento.
Ao proceder-se à aplicação dever-se-á utilizar, de preferência, a posição de decúbito
dorsal, com as pernas ligeiramente flectidas.
Os comprimidos vaginais de Nalbix, precisam de humidade, na vagina, para se
dissolverem completamente. De outro modo, poderão libertar-se da vagina fragmentos
não dissolvidos do comprimido. Para se prevenir esta situação é importante inserir o
comprimido vaginal o mais profundamente possível na vagina, ao deitar.
Vaginites: 1 comprimido vaginal ao deitar, durante 6 a 12 dias consecutivos. Nos casos
mais graves pode aplicar-se um comprimido vaginal de 12 em 12 horas.
Vulvovaginites: Uso simultâneo de comprimidos vaginais e creme na vulva.
No tratamento das vaginites e vulvovaginites por fungos, é aconselhável o tratamento
simultâneo do cônjugue com Clotrimazol creme, mesmo que não apresente sintomas de
balanite e/ou infecção peri-anal.
Se num período de 6 meses tiver mais que 2 infecções e se houver febre, corrimento com
cheiro fétido ou dores pélvicas deve ser consultado um médico.
Uma vez que tanto a vagina como a vulva se encontram geralmente afectadas, dever-se-á
efectuar um tratamento local de ambas as áreas com creme vaginal.
Durante o período menstrual não se deverá efectuar o tratamento. O tratamento deverá
estar concluído antes do início da menstruação.
Em doentes com idades inferiores a 15 anos, deve consultar-se o médico antes de utilizar
clotrimazol comprimidos vaginais para a lesão ginecológica.
Se utilizar mais Nalbix do que deveria
Não estão descritos casos de sobredosagem.
Caso se tenha esquecido de utilizar Nalbix
Se se esqueceu de aplicar o medicamento deverá retomar a aplicação sem todavia utilizar
mais quantidade do que a indicada.
Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico
ou farmacêutico.

4. EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSIVEIS
Como todos os medicamentos, Nalbix pode causar efeitos secundários, no entanto estes
não se manifestam em todas as pessoas.
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Sendo Nalbix comprimidos vaginais um medicamento para uso vaginal, o aparecimento
de efeitos secundários é pouco provável. No entanto recomenda-se prudência no caso de
grandes áreas cutâneas, em peles afectadas e nos bebés devido à relação superfície/peso.
Afecções dos tecidos cutâneos e subcutâneos:
Secura da pele, prurido (comichão), irritação local, sensação de queimadura, edema
(inchaço), ardor, fissuras (ruptura da pele) e dermatite de contacto (inflamação, irritação
da pele).
Doenças renais e unirárias:
Cistite (doença inflamatória na bexiga)
Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários
não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

5. COMO CONSERVAR NALBIX
Manter fora do alcance e da vista das crianças.
Não utilize Nalbix após o prazo de validade impresso na embalagem exterior ou blister.
O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.
O medicamento não necessita de quaisquer precauções especiais de conservação.
Os medicamentos não devem ser eliminados na canalização ou no lixo doméstico.
Pergunte ao seu farmacêutico como eliminar os medicamentos de que já não necessita.
Estas medidas irão ajudar a proteger o ambiente.

6. OUTRAS INFORMAÇÕES
Qual a composição de Nalbix
A substância activa é o clotrimazol.
Os outros componentes são: carboximetilamido sódico, lactose, estearato de magnésio,
Aerosil 200 e celulose microcristalina.
Qual o aspecto de Nalbix e conteúdo da embalagem
Cada embalagem de Nalbix comprimidos vaginais
acondicionados em blister de Alumínio/Alumínio.
Comprimidos brancos, oblongos e biconvexos.
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FOLHETO INFORMATIVO: INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR
Neo-Sinefrina 2,5 mg/ml Gotas nasais, solução
Fenilefrina, cloridrato
Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento pois
contém informação importante para si.
Este medicamento pode ser adquirido sem receita médica. No entanto, é necessário
utilizar Neo-Sinefrina com precaução para obter os devidos resultados.
Tome este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo
com as indicações do seu médico ou farmacêutico.
-Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
-Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
- Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não
indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Ver secção 4.
- Se não se sentir melhor ou se piorar, tem de consultar um médico.
O que contém este folheto:
1. O que é Neo-Sinefrina e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de utilizar Neo-Sinefrina
3. Como utilizar Neo-Sinefrina
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar Neo-Sinefrina
6. Conteúdo da embalagem e outras informações
1. O que é Neo-Sinefrina e para que é utilizado
Neo-Sinefrina é um descongestionante nasal que o ajuda a respirar mais facilmente.
Neo-Sinefrina está indicado no alívio rápido e seguro da congestão nasal (nariz
entupido), normalmente associada à gripe, constipação, sinusite e rinite infeciosa ou
alérgica.
2. O que precisa de saber antes de utilizar Neo-Sinefrina
Não utilize Neo-Sinefrina
-Se tem alergia (hipersensibilidade) à substância ativa ou a qualquer outro
componente deste medicamento (indicados na secção 6).
-Se estiver medicado com inibidores das monoaminoxidases
-Se sofrer de glaucoma ou de depressão nervosa
Advertências e precauções
Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de utilizar Neo-Sinefrina
-Se estiver a tomar ou a aplicar outro medicamento que contenha fenilefrina ou
qualquer outro descongestionante nasal;
-Se for hipertenso ou estiver sob tratamento para hipertensão;
-Se sofrer de tiróide hiperativa (hipertiroidismo);
-Se sofrer de perturbações psiconeuróticas (ex, demência, esquizofrenia, etc.)
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Outros medicamentos e Neo-Sinefrina
Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado
recentemente, ou se vier a tomar outros medicamentos.
Gravidez e amamentação
Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar,
consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento.
Embora não se verifique qualquer contraindicação durante a amamentação, só deve
aplicar este medicamento se o seu médico ou farmacêutico o considerar apropriado.
Condução de veículos e utilização de máquinas
Não foram observados os efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas.
Este medicamento contém cloreto de benzalcónio. Irritante, pode causar reacções
cutâneas. O cloreto de benzalcónio pode provocar tumefação (inchaço) da mucosa
nasal especialmente em situações de utilização a longo prazo. Se suspeitar desta
reação (congestão nasal persistente) deverá optar, se possível, por outro
medicamento semelhante mas que não contenha conservante. Se não existirem
medicamentos para administração nasal sem conservantes, deverá ser considerada a
utilização de outra forma farmacêutica.
3. Como utilizar Neo-Sinefrina
Utilizar Neo-Sinefrina sempre de acordo com as indicações do médico ou
farmacêutico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.
Administrar por via nasal.
A Neo-sinefrina não é recomendada para crianças com menos de 6 anos.
-Crianças de idade compreendida entre 6 e 12 anos: 2 a 3 gotas de solução a 2,5
mg/ml em cada narina, em intervalos de 3 a 4 horas. Não deverá ser ultrapassada a
toma máxima diária de 24 gotas.
-Crianças com idade superior a 12 anos e adolescentes: 3 a 4 gotas de solução 2,5
mg/ml em cada narina, em intervalos de 4 horas ou poderá utilizar Neo-Sinefrina 5
mg/ml. Não deverá ser ultrapassada a toma máxima diária de 32 gotas.
-Adultos especialmente sensíveis: até 6 gotas em cada narina, em intervalos de 3 a
4 horas.
Em crianças com idade inferior a 6 anos, deverá consultar previamente um médico.
O tratamento com Neo-Sinefrina 2,5 mg/ml não deve exceder 5 dias.
Não deve utilizar o frasco de Neo-Sinefrina em mais do que uma pessoa pois corre o
risco de contaminar os outros utilizadores.
Se utilizar mais Neo-Sinefrina do que deveria
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Não deverá ultrapassar as doses recomendadas neste folheto ou na embalagem
exterior. Em todos os casos de aplicação acidental de uma dose superior à
recomendada, deve procurar assistência profissional ou contactar o Centro de
Informação Antivenenos (Tel: 800 250 143)
Caso se tenha esquecido de utilizar Neo-Sinefrina
Aplique a próxima dose à hora habitual, mas não aplique uma dose a dobrar para
compensar uma dose que se esqueceu.
Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu
médico ou farmacêutico.
4. Efeitos secundários possíveis
Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos secundários,
embora estes não se manifestem em todas as pessoas.
Podem surgir raramente ansiedade, insónia, tremores, dor de cabeça, falta de forças,
sensação de instabilidade, irritabilidade, palidez, palpitações e vasodilatação
secundária.
A frequência dos efeitos indesejáveis aumenta substancialmente quando se excedem
as doses recomendadas.
Comunicação de efeitos secundários
Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não
indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Também poderá
comunicar efeitos secundários diretamente ao INFARMED, I.P. através dos contactos
abaixo. Ao comunicar efeitos secundários, estará a ajudar a fornecer mais
informações sobre a segurança deste medicamento.
INFARMED, I.P.
Direção de Gestão do Risco de Medicamentos
Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53
1749-004 Lisboa
Tel: +351 21 798 73 73
Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita)
Fax: + 351 21 798 73 97
Sítio da internet:
http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage
E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt
5. Como conservar Neo-Sinefrina
Conservar a temperatura inferior a 25ºC.
Não congelar.
Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.
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Não utilize Neo-Sinefrina após o prazo de validade impresso no frasco conta-gotas e
na embalagem exterior. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês
indicado.
Não utilize este medicamento se, antes da primeira utilização, o anel de plástico
estiver separado da tampa.
Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico.
Pergunte ao seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza.
Estas medidas irão ajudar a proteger o ambiente.
6. Conteúdo da embalagem e outras informações
Qual a composição de Neo-Sinefrina
-A substância ativa é cloridrato de fenilefrina. Cada mililitro de gotas nasais, solução
contém 2,5 mg de Cloridrato de fenilefrina.
-Os outros componentes são: Cloreto de benzalcónio, fenoxietanol, cloreto de sódio,
citrato de sódio di-hidratado, ácido cítrico mono-hidratado, ácido cítrico anidro
(q.b.p.ajuste de pH 6,6-6,9), hidróxido de sódio 1% (q.b.p. ajuste de pH 6,6-6,9) e
água purificada.
Qual o aspeto de Neo-Sinefrina e conteúdo da embalagem
Neo-Sinefrina apresenta-se na forma farmacêutica de gotas nasais, solução,
acondicionado em frasco conta-gotas de LDPE, com tampa de enroscar. Cada frasco
conta-gotas contém 15 ml de solução de cloridrato de fenilefrina (solução incolor ou
amarelo claro com aroma característico). Embalagem com um frasco conta-gotas
com 15 ml de gotas nasais, solução.
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