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Sédatif PC

®

Aconitum napellus 6 CH + Associação
MEDICAMENTO HOMEOPÁTICO
APRESENTAÇÕES
SÉDATIF PC comprimidos, caixa com 60 ou 80 comprimidos de
300 mg cada.
VIA ORAL
USO ADULTO E PEDIÁTRICO
COMPOSIÇÃO
Cada comprimido de 300 mg contém:
Aconitum napellus 6 CH ................................................................ 0,5 mg
Belladonna 6 CH . .......................................................................... 0,5 mg
Calendula ofﬁcinalis 6 CH . ........................................................... 0,5 mg
Chelidonium majus 6 CH . ............................................................. 0,5 mg
Abrus precatorius (Jequirity) 6 CH ............................................... 0,5 mg
Viburnum opulus 6 CH . ................................................................. 0,5 mg
Excipientes qsp . .................................................................. 1 comprimido
Excipientes: sacarose, lactose e estearato de magnésio vegetal.
INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE
1. INDICAÇÕES
SÉDATIF PC é indicado como auxiliar no tratamento da tensão
emocional e mental, nervosismo, ansiedade, inquietude, irritabilidade e
distúrbio do sono em adultos e crianças.
2. CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS
SÉDATIF PC é um medicamento homeopático composto, preparado a
partir das substâncias descritas a seguir. Sua indicação está de acordo com
o princípio da Homeopatia, que confirma que as substâncias capazes de
desenvolver sintomas em indivíduos sadios, através da experimentação, se
tornam capazes de curar esses sintomas nos pacientes. As altas diluições
homeopáticas, de um lado, desenvolvem sua atividade terapêutica e, de
outro, garantem a não toxicidade do medicamento. SÉDATIF PC não
causa sonolência e não modifica o estado de vigilância, podendo ser
utilizado por condutores de máquinas.
ACONITUM NAPELLUS: ansiedade, tensão física e mental.
Humor variável. BELLADONNA: Ansiedade nervosa e inquietação.
Irritabilidade. CALENDULA: Nervosismo extremo, grande irritabilidade.
CHELIDONIUM MAJUS: Grande ansiedade. Confusão mental.
ABRUS PRECATORIUS: Pacientes irritáveis. Indisposição.
VIBURNUM OPULUS: Irritabilidade excessiva. Confusão mental.
3. CONTRAINDICAÇÕES
Este medicamento não deve ser utilizado por pessoas hipersensíveis aos
componentes da fórmula.
4. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES
Este medicamento contém LACTOSE.
SÉDATIF PC possui 72 mg de lactose por comprimido.
Atenção diabéticos: este medicamento contém SACAROSE.
SÉDATIF PC possui 225 mg de sacarose por comprimido.
Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem
orientação médica ou do cirurgião-dentista.
5. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS
Não existem interações medicamentosas descritas para SÉDATIF PC.
6. CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO
Armazenar SÉDATIF PC em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C),
protegido da luz e da umidade. Este medicamento tem validade de 24
meses a partir da data de sua fabricação.
Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.
Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o
em sua embalagem original.

Os comprimidos de SÉDATIF PC devem estar com coloração branca
uniforme, sem apresentarem manchas.
Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.
TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO
ALCANCE DAS CRIANÇAS.
Proteger da luz solar e de fontes de radiação eletro magnética, como
por exemplo: forno de microondas, aparelho celular, televisão, etc.
7. POSOLOGIA E MODO DE USAR
Adultos e crianças: 2 comprimidos 3 vezes ao dia por via oral, até a
melhora dos sintomas. Os comprimidos devem ser chupados ou
dissolvidos em um pouco de água. Em caso de distúrbios do sono, tomar
SÉDATIF PC durante o dia e antes de deitar.
Se os sintomas persistirem após 7 dias de uso, consulte seu médico.
Este medicamento não deve ser partido ou mastigado.
8. REAÇÕES ADVERSAS
Não existem relatos de reações adversas durante a utilização do
medicamento SÉDATIF PC.
Em casos de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificações em
Vigilância Sanitária – NOTIVISA, disponível em www.anvisa.gov.br, ou
para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.
9. SUPERDOSE
Não existem relatos de casos de superdosagem durante a utilização do
medicamento SÉDATIF PC.
Em caso de intoxicação, ligue para 0800 722 6001, se você precisar
de mais orientações.
DIZERES LEGAIS
MS - 1.6916.0002
Farmacêutica Responsável: 	Dra. Maria Isabel de Almeida Prado
CRF-SP no. 8111
Importado e Distribuído por: 	 BOIRON MEDICAMENTOS 		
HOMEOPÁTICOS LTDA
Rua Joaquim Floriano, 1120 conj. 41
04534-000 São Paulo - S.P.
CNPJ 07.498.711/0001-87
Fabricado por: 	BOIRON S.A.,
2, avenue de l’Ouest lyonnais
69510 Messimy - FRANÇA
www.boiron.com.br
No. do lote, data de fabricação e data de validade: vide cartucho.
VENDA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA.
SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR, NÃO
DESAPARECENDO OS SINTOMAS PROCURE ORIENTAÇÃO
MÉDICA.
“Esta bula foi aprovada pela Anvisa em (28/02/2012).”

