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F O L H E T O D E O R I E N TA Ç Ã O A O C O N S U M I D O R

MEDICAMENTO
HOMEOPÁTICO

FORMA FARMACÊUTIVA E APRESENTAÇÕES
GLÓBULOS – caixa com 2 tubos contendo 4g de glóbulos.
VIA ORAL
USO ADULTO E PEDIÁTRICO
COMPOSIÇÃO
Cada grama de glóbulos contém:
Matriz homeopática na 6CH..................................................................0,01ml
Glóbulos inertes...................................................................................... 1,00 g
Excipientes: sacarose e lactose.
INFORMAÇÕES AO PACIENTE
1-	COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?
A utilização do medicamento homeopático está de acordo com o princípio da
Homeopatia, que afirma que as substâncias capazes de desenvolver sintomas
em indivíduos sadios através da experimentação, são utilizadas em doses
homeopáticas para auxiliar a cura desses mesmos distúrbios.
Medicamentos homeopáticos são indicados segundo a individualidade
de cada paciente e não para doenças específicas. A dose do medicamento
homeopático é individualizada para cada paciente.
2- QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?
Você não deve utilizá-lo se tiver hipersensibilidade (alergia) aos componentes
da fórmula.
3- O QUE EU DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE 			
MEDICAMENTO?
Este medicamento contém LACTOSE.
Você deve consultar seu médico se for intolerante à lactose.
Este medicamento contém 150 mg de lactose e 850 mg de sacarose por grama
do produto.
Atenção diabéticos: este medicamento contém SACAROSE (Açúcar).
Medicamento homeopático deve ser utilizado por via oral.
Até o momento, não são conhecidas informações sobre relatos de interações
deste medicamento com outros medicamentos ou alimentos.
Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação
médica ou do cirurgião-dentista.
Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de
algum outro medicamento.
4- ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE
MEDICAMENTO?
Este medicamento tem 36 meses de validade a partir da data de fabricação.
Você deve conservar este medicamento em temperatura ambiente (entre
15 e 30°C), protegido da luz e da umidade.
Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.
Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Para sua
segurança, mantenha o medicamento na embalagem original.
Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso você observe
alguma mudança no aspecto do medicamento que ainda esteja no prazo
de validade, consulte o médico ou o farmacêutico para saber se poderá
utilizá-lo.
Os glóbulos devem estar com a coloração branca uniforme, sem apresentarem
manchas.
TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE
DAS CRIANÇAS.
Proteger da luz solar e de fontes de radiação eletromagnética, como por
exemplo: forno de micro-ondas, aparelho celular, televisão, etc.
5-.COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?
Uso adulto: Chupar 5 glóbulos 3 vezes ao dia por via oral.

COMO UTILIZAR O TUBO

Virar

Girar

Abrir

Uso pediátrico: Chupar 5 glóbulos 3 vezes ao dia por via oral. Os glóbulos
podem ser dissolvidos em um pouco de água para crianças abaixo de
6 anos.
Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este
medicamento, procure orientação do farmacêutico.
Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico
ou cirurgião- dentista. Informe ao seu médico, cirurgião-dentista
o aparecimento de sintomas novos, agravação de sintomas atuais ou
retorno de sintomas antigos.
O uso inadequado do medicamento pode mascarar ou agravar sintomas.
Consulte um clínico regularmente. Ele avaliará corretamente a evolução
do tratamento. Siga corretamente suas orientações.
6-	O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR
ESTE MEDICAMENTO?
Você pode tomar a dose recomendada assim que se lembrar. Não exceda
a dose recomendada para cada dia.
Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu
médico, ou cirurgião-dentista.
Caso você esqueça de usar o medicamento, não duplique a quantidade de
medicamento na próxima tomada.
7-	QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME
CAUSAR?
Até o momento, não são conhecidas informações sobre relatos de reações
adversas durante a utilização de Medicamento homeopático.
Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento
de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe a empresa
sobre o aparecimento de reações indesejáveis e problemas com este
medicamento, entrando em contato através do Sistema de Atendimento
ao Consumidor (SAC)."
Em caso de sintomas que causem mal estar durante o tratamento, procure
seu médico ou farmacêutico.
8-	O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR
DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?
Até o momento, não são conhecidas informações sobre relatos de casos de
superdosagem durante a utilização do Medicamento homeopático.
Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure
rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou folheto de orientação,
se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.
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