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RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO 
 
 
1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
Panadol Gripus 
500 mg+ 6,1 mg + 100 mg  
cápsulas 
 
 
2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
 
Cada cápsula contém 500 mg de paracetamol, 6,1 mg de cloridrato de fenilefrina 
(correspondendo a 5 mg de fenilefrina base) e 100 mg de guaifenesina. 
Lista completa de excipientes, ver secção 6.1. 
 
 
3. FORMA FARMACÊUTICA 
 
Cápsulas duras. 
Cápsula com corpo verde translúcido e tampa azul opaca, tamanho 0, cheias com um pó 
esbranquiçado, livre de grandes agregados e contaminação por partículas.  
 
 
4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS 
 
4.1. Indicações Terapêuticas 
 
Alívio de curta duração dos sintomas de constipações, calafrios e gripe, quando 
associados a dor ligeira a moderada e/ou febre, congestão nasal, com um efeito 
expetorante na tosse produtiva. 
Panadol Gripus é indicado em adultos e adolescentes a partir dos 16 anos. 
 
4.2. Posologia e modo de administração 
 
Posologia 
Adultos, idosos e adolescentes a partir dos 16 anos, que pesem mais de 50 kg: 
Duas cápsulas a cada 4 a 6 horas, conforme necessário. A dose total diária não deve 
exceder 6 cápsulas num período de 24 horas (2 cápsulas 3 vezes ao dia). A duração do 
tratamento não deve exceder três dias. 
Os doentes devem consultar um médico se os sintomas persistirem por um período 
superior a 3 dias ou se piorarem, ou se a tosse for acompanhada de febre alta, erupção 
cutânea ou cefaleia persistente. 
Este medicamento não deve ser utilizado em adultos, idosos e adolescentes com idade 
igual ou superior a 16 anos, que pesem menos de 50 kg. 
População pediátrica 
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Este medicamento não deve ser utilizado em 
Crianças com menos de 16 anos 
Adolescentes dos 16 aos 18 anos que pesem menos de 50 kg 
Doentes com isufuciência hepática 
Em doentes com função hepática comprometida ou síndrome de Gilbert, a dose deve ser 
reduzida ou o intervalo entre as tomas alargado. Dose única de 1000 mg de paracetamol 
não é adequada para doentes com insuficiência hepática quando a dose reduzida é 
necessária. Estão disponíveis no mercado formas farmacêuticas mais adequadas para 
utilização nestes casos. Em doentes com compromisso hepático, a dose total diária não 
deve exceder 4 cápsulas num período de 24 horas (com um intervalo mínimo de 8 horas 
entre tomas). 
Doentes com isufuciência renal 
Este medicamento deve ser utilizado com precaução e sob supervisão médica em doentes 
com insuficiência renal. Dose única de 1000 mg de paracetamol não é adequada para 
doentes com filtração glomerular ≤ 50 ml/min quando a dose reduzida é necessária. Estão 
disponíveis no mercado formas farmacêuticas mais adequadas para utilização nestes 
casos. 
Modo de administração 
Apenas para uso oral. A cápsula deve ser engolida inteira com a ajuda de água, e sem ser 
mastigada.  
 
4.3. Contraindicações 
Hipersensibilidade às substâncias ativas ou a qualquer um dos excipientes mencionados 
na secção 6.1. 
Cardiopatia, hipertensão 
Diabetes 
Hipertiroidismo 
Glaucoma de ângulo fechado 
Feocromocitoma 
Doentes que estão a tomar ou tomaram inibidores de monoamino oxidase (IMAOs) nas 
últimas duas semanas,  antidepressivos tricíclicos, medicamentos beta-bloqueantes (ver 
secção 4.5). 
Doentes que estão a tomar outros medicamentos simpaticomiméticos como 
descongestionantes, inibidores do apetite e psicoestimulantes do tipo das anfetaminas 
(ver secção 4.5).  
 
4.4. Advertências e precauções especiais de utilização 
 
Os doentes não devem tomar este medicamento concomitantemente com outros 
medicamentos contendo paracetamol devido ao risco de lesão hepática grave no caso de 
sobredosagem. 
Os doentes não devem tomar concomitantemente outros medicamentos para a tosse, 
constipação ou descongestionantes. 
Em geral, a toma habitual de analgésicos, particularmente de combinações de várias 
substâncias analgésicas, pode provocar dano renal permanente com o risco de 
insuficiência renal.  
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Os doentes que sofrem de tosse crónica, asma ou enfisema devem consultar um médico 
antes de tomar este medicamento. 
A toma de bebidas alcoólicas deve ser evitada durante a utilização deste medicamento. O 
paracetamol deve ser utilizado com precaução em doentes com dependência de álcool 
(ver secção 4.5). Os riscos de uma sobredosagem são superiores em doentes com doença 
hepática alcoólica não-cirrótica. 
Recomenda-se precaução na administração de paracetamol em doentes com insuficiência 
renal ligeira a moderada, insuficiência hepatocelular ligeira a moderada (incluindo 
síndrome de Gilbert), insuficiência hepática grave (Child-Pugh >9), hepatite aguda, 
tratamento concomitante com medicamentos que afetam a função hepática, deficiência 
em glucose-6-fosfato desidrogenase, anemia hemolítica, desidratação, abuso de álcool e 
malnutrição crónica. 
Este medicamento deve ser utilizado com precaução em doentes com: 
Doença cardiovascular 
Hipertrofia prostática, visto que estes doentes podem ser suscetíveis à retenção urinária e 
disúria 
Vasculopatia oclusiva (por ex. fenómeno de Raynaud) 
 
Este medicamento deve ser utilizado com precaução e sob supervisão médica em doentes 
com insuficiência renal grave. 
Este medicamento só deve ser tomado se todos os seguintes sintomas (dor e/ou febre, 
congestão nasal e tosse produtiva) estiverem presentes. Não deve ser utilizado por mais 
de três dias. Os doentes devem consultar um médico se os sintomas persistirem por um 
período superior a 3 dias, se piorarem, ou se a tosse for acompanhada de febre alta, 
erupção cutânea ou cefaleia persistente. 
População pediátrica 
Este medicamento não deve ser utilizado em crianças com idade inferior a 16 anos ou em 
adolescentes com idades entre os 16 e 18 anos que pesem menos de 50 kg. 
 
4.5. Interações medicamentosas e outras formas de interação 
 
Paracetamol 
O efeito anticoagulante da varfarina e de outras cumarinas pode ser potenciado pela 
utilização regular prolongada de paracetamol, com aumento do risco de hemorragia. O 
uso ocasional de paracetamol não apresenta efeitos significativos. 
A metoclopramida ou a domperidona podem aumentar a taxa de absorção do 
paracetamol.  
A semi-vida do cloranfenicol pode ser prolongada pelo paracetamol. No entanto, o 
cloranfenicol tópico pode ser utilizado concomitantemente quando usado no tratamento 
de infeções oculares. 
O paracetamol pode diminuir a biodisponibilidade da lamotrigina, com eventual redução 
do seu efeito, devido a uma possível indução do seu metabolismo no fígado. 
A colestiramina pode reduzir a absorção de paracetamol. A colestiramina não deve ser 
administrada pelo menos uma hora após ingestão de paracetamol. 
O uso regular de paracetamol em simultâneo com zidovudina pode causar neutropenia e 
aumentar o risco de lesão hepática. 
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A probenecida utilizada no tratamento da gota reduz a depuração do paracetamol, sendo 
que a dose de paracetamol pode ser reduzida no caso de tratamento concomitante. 
As substâncias hepatotóxicas podem aumentar a possibilidade de acumulação do 
paracetamol e de sobredosagem. O risco de hepatoxicidade do paracetamol pode ser 
aumentado pelo uso de medicamentos que induzem as enzimas microssomais hepáticas 
tais como barbitúricos, antidepressivos tricíclicos, antiepilépticos (i.e., fenitoína, 
fenobarbital e carbamazepina), medicamentos utilizados no tratamento da tuberculose 
(i.e., rifampicina e isoniazida) e pela ingestão excessiva de álcool. 
O paracetamol pode afectar os testes de ácido úrico fosfotungstato. 
Os salicilatos/salicilamida podem prolongar a semi-vida de eliminação do paracetamol. 
Têm sido notificadas interações farmacológicas do paracetamol com outros 
medicamentos. Estas são consideradas como tendo relevância clínica improvável no uso 
agudo neste regime posológico. 
Fenilefrina 
A fenilefrina pode potenciar a ação dos inibidores de monoamino oxidase (IMAOs, 
incluindo moclobemida e brofaromina) e pode induzir interações hipertensivas. Está 
contraindicado o uso em doentes que estão a tomar ou tomaram IMAOs nas últimas duas 
semanas (ver secção 4.3). 
O uso concomitante de fenilefrina com outros agentes simpaticomiméticos ou 
antidepressivos tricíclicos (por ex. amitriptilina) pode aumentar o risco de efeitos 
secundários cardiovasculares (ver secção 4.3). 
A fenilefrina pode reduzir a eficácia dos beta-bloqueadores (ver secção 4.3) e de outros 
fármacos anti-hipertensores (por ex. debrisoquina, guanetidina, reserpina, metildopa). O 
risco de hipertensão e de outros efeitos secundários cardiovasculares pode estar 
aumentado. 
O uso concomitante de fenilefrina com digoxina e glicósidos cardíacos pode aumentar o 
risco de batimentos cardíacos irregulares ou ataque cardíaco. 
O uso concomitante com alcalóides de ergot (ergotamina e metilsergida) pode aumentar o 
risco de ergotismo. 
O uso concomitante com agentes anestésicos halogenados tais como ciclopropano, 
halotano, enflurano, isoflurano pode provocar ou piorar arritmias ventriculares. 
Guaifenesina 
A administração de guaifenesina pode originar resultados falsamente elevados no teste do 
VMA (ácido vanilimandélico) se a amostra de urina for recolhida no período de 24 horas 
após uma dose de Panadol Gripus, cápsulas. 
 
4.6. Fertilidade, gravidez e aleitamemto 
 
Gravidez 
Panadol Gripus não deve ser utilizado durante a gravidez. 
Paracetamol: estudos epidemiológicos em mulheres grávidas não revelaram efeitos 
nefastos associados ao uso de paracetamol na dose recomendada, contudo, os doentes 
devem seguir as instruções do seu médico relativamente à sua utilização. 
Fenilefrina: a quantidade de dados sobre a utilização de fenilefrina em mulheres grávidas 
é limitada. A vasoconstrição dos vasos uterinos e a redução do fluxo sanguíneo uterino 
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associada ao uso de fenilefrina pode causar hipóxia fetal. A utilização de fenilefrina deve 
ser evitada durante a gravidez. 
Guaifenesina: a segurança da guaifenesina durante a gravidez não está estabelecida. 
Amamentação 
Panadol Gripus não deve ser utilizado durante a amamentação. 
O paracetamol é excretado no leito humano mas não numa quantidade clinicamente 
significativa. Não existem dados disponíveis sobre se a fenilefrina é excreção no leite 
humano. A segurança da guaifenesina na lactação não foi estabelecida. 
Fertilidade 
Os efeitos deste medicamento na fertilidade não foram especificamente estudados. 
Estudos pré-clínicos realizados com doses terapeuticamente relevantes de paracetamol 
não indicam efeitos nefastos na fertilidade. Não foram realizados estudos de toxicidade 
reprodutiva adequados com fenilefrina e guaifenesina. 
 
4.7. Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas 
 
Não foram realizados estudos relativos aos efeitos sobre a capacidade de conduzir e 
utilizar máquinas. Se os doentes sentirem tonturas, devem ser aconselhados a não 
conduzir ou utilizar máquinas. 
 
4.8. Efeitos indesejáveis 
 
As reações adversas estão listadas abaixo por classes de sistemas de órgãos e frequência, 
utilizando a seguinte convenção: muito frequentes (≥1/10), frequentes (≥1/100, <1/10), 
pouco frequentes (≥1/1,000, <1/100), raros (≥1/10,000, <1/1,000), muito raros 
(<1/10,000), incluindo casos isolados e desconhecidos (não podem ser calculados a partir 
dos dados disponíveis). 
Acontecimentos adversos com origem em dados de ensaios clínicos históricos são pouco 
frequentes e resultado de uma exposição limitada de doentes. Os acontecimentos 
notificados resultantes da extensa experiência pós-comercialização na dose terapêutica 
recomendada e considerados imputáveis são abaixo tabelados por Classe de Sistemas de 
Órgãos segundo MedDRA. 
Paracetamol 
Devido ao número limitado de dados de ensaios clínicos, a frequência destes 
acontecimentos adversos é desconhecida (não pode ser calculada a partir dos dados 
disponíveis), mas a experiência pós-comercialização indica que as reações adversas ao 
paracetamol são raras (≥1/10,000, <1/1,000) e as reações adversas graves são muito raras 
(<1/10,000). 
 
Classe de Sistema de 
Órgãos 

Efeito indesejável 

Doenças do sangue e do 
sistema linfático 

Trombocitopenia1, agranulocitose1, pancitopenia1, 
leucopenia1, neutropenia1. 
 

Doenças do sistema Hipersensibilidade, incluindo reações anafiláticas, 
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imunitário 
 

angioedema, syndrome de Stevens Johnson e necrólise 
epidérimica tóxica2 

Doenças respiratórias, 
torácicas e do mediastino  

Broncospasmo3 

Doenças 
gastrointestinais 

Naúseas, vómitos, diarreia, desconforto abdominal 

Afeções hepatobiliares  Aumento das enzimas hepáticas 
Afeções dos tecidos 
cutâneos e subcutâneos 

Erupção cutânea, prurido, eritema, urticária, dermatite 
alérgica 
 

1Não há necessariamente uma relação causal com o paracetamol. 
2 Foram reportados casos muito raros de reações cutâneas graves. 
3Existiram casos de broncospasmo com paracetamol, mas estes são mais prováveis em 
doentes asmáticos sensíveis à aspirina ou a outros AINEs. 
Fenilefrina 
Os seguintes eventos adversos foram observados em ensaios clínicos e experiência pós-
comercialização com fenilefrina, podendo assim representar os eventos adversos mais 
frequentes apesar das frequências reais serem desconhecidas, mas prováveis de ser raras 
ou muito raras. 
 
Classe de Sistema de 
Órgãos 

Efeito indesejável 

Perturbações do foro 
psiquiátrico 

Estado confusional, nervosismo, irritabilidade, irrequietude 

Doenças do sistema 
nervoso 

Tontura, cefaleia, insónia 

Afeções oculares  Midríase, glaucoma agudo de ângulo fechado1 

Cardiopatias Taquicardia, palpitações 
Vasculopatias Hipertensão 
Doenças gastrointestinais Náuseas, vómitos, diarreia 

1Mais provável de ocorrer em doentes com glaucoma de ângulo fechado. 
Guaifenesina 
A frequência destes acontecimentos adversos é desconhecida mas provavelmente rara ou 
muito rara. 
 
Classe de Sistema de 
Órgãos 

Efeito indesejável 

Doenças do sistema 
imunitário 

Hipersensibilidade, incluindo reações anafiláticas, 
angioedema 

Doenças respiratórias, 
torácicas e do mediastino 

Dispneia 

Doenças 
gastrointestinais 

Naúseas, vómitos, diarreia, desconforto abdominal 

Afeções dos tecidos 
cutâneos e subcutâneos 

Erupção cutânea, urticária  
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Notificação de suspeitas de reações adversas 
A notificação de suspeitas de reações adversas após a autorização do medicamento é 
importante, uma vez que permite uma monitorização contínua da relação benefício-risco 
do medicamento. Pede-se aos profissionais de saúde que notifiquem quaisquer suspeitas 
de reações adversas através de: 
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 
Sobredosagem 
 
Tomar mais do que a dose recomendada pode causar graves problemas de saúde. A 
intervenção médica imediata é crucial mesmo que não se apresente quaisquer sinais ou 
sintomas. 
Paracetamol 
Os doentes NÃO devem tomar qualquer outro medicamento contendo paracetamol 
concomitantemente com este medicamento, devido ao risco de lesão hepática grave no 
caso de sobredosagem. 
No caso de sobredosagem aguda, o paracetamol pode causar um efeito hepatotóxico ou 
mesmo causar necrose hepática. A sobredosagem de paracetamol, incluindo altos níveis 
de dose total alcançados ao longo de um período prolongado, pode causar nefropatia com 
insuficiência hepática irreversível. 
A ocorrência de lesão hepática é possível em adultos que tenham tomado uma dose igual 
ou superior a 10 g de paracetamol. A ingestão de uma dose igual ou superior a 5 g de 
paracetamol pode provocar lesão hepática caso o doente apresente fatores de risco (ver 
abaixo). 
Os sintomas da sobredosagem com paracetamol nas primeiras 24 horas são palidez, 
náuseas, vómitos e anorexia. A dor abdominal pode ser a primeira indicação de lesão 
hepática, o que geralmente não é evidente 24 a 48 horas após a ingestão e que por vezes 
pode ser atrasada até 4 a 6 dias após a ingestão. A lesão hepática ocorre geralmente no 
máximo em 72 a 96 horas após a ingestão. Podem ocorrer anomalias no metabolismo da 
glucose e acidose metabólica. No caso de intoxicação grave, a insuficiência hepática pode 
progredir para encefalopatia, hemorragia, hipoglicemia, edema cerebral e morte. Mesmo 
na ausência de lesão hepática grave, pode ocorrer insuficiência renal aguda com necrose 
tubular aguda. Foram notificadas arritmias cardíacas e pancreatite. 
O tratamento com carvão ativado deve ser considerado caso a sobredosagem tenha 
ocorrido há menos de 1 hora. A concentração plasmática de paracetamol deve ser 
determinada pelo menos 4 horas após a ingestão (concentrações anteriores não são 
fiáveis). O tratamento com N-acetilcisteína pode ser utilizado até 48 horas após a 
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ingestão de paracetamol, contudo, o efeito protetor máximo é obtido até 8 horas pós 
ingestão. A eficácia do antídoto diminui significativamente após esse período. Se 
necessário, deve ser administrada ao doente N-acetilcisteína por via intravenosa, de 
acordo com o regime posológico definido. Caso os vómitos não constituam um problema, 
a metionina por via oral pode ser uma alternativa adequada em áreas remotas, fora do 
hospital. O tratamento dos doentes que apresentem disfunção hepática grave para além 
das 24 horas após a ingestão deve ser discutido com o Centro de Informação Antivenenos 
ou com uma unidade hepática. 
Informação adicional em populações especiais 
Existe risco de intoxicação, principalmente em doentes idosos, crianças jovens, em 
doentes com doença no fígado, no caso de alcoolismo crónico ou em doentes com 
malnutrição crónica. A sobredosagem pode ser fatal nestes casos. 
O risco é mais elevado se o doente: 
• Estiver submetido a um tratamento de longo prazo com carbamazepina, fenobarbital, 
fenitoína, primidona, rifampicina, hipericão ou outros fármacos que induzam as enzimas 
hepáticas; 
• Consumir regularmente etanol para além das quantidades recomendadas; 
• Tiver probabilidade de apresentar depleção de glutationa, por exemplo devido a 
perturbações alimentares, fibrose cística, infeção por VIH, carência alimentar crónica, 
caquexia. 
Fenilefrina 
Os sintomas do efeito simpaticomimético da fenilefrina incluem alterações 
hemodinâmicas e colapso cardiovascular com depressão respiratória, como sonolência, 
que pode ser seguida de agitação (principalmente em crianças), perturbações visuais, 
erupção cutânea, náuseas, vómitos, cefaleias persistentes, nervosismo, tonturas, insónias, 
perturbações na circulação, coma, convulsões, hipertensão e bradicardia. 
O tratamento inclui lavagem gástrica prévia e medidas sintomáticas gerais e de suporte. 
Os efeitos hipertensores podem ser tratados com um agente bloqueador dos recetores alfa 
intravenoso. No caso de ocorrência de convulsões pode ser administrado diazepam. 
Guaifenesina 
Foram notificados ocasionalmente casos de desconforto gastrointestinal, náuseas e 
vómitos com a utilização de guaifenesina, principalmente em doses elevadas. O doente 
também pode sentir sonolência. Foram notificados casos de cálculo urinário em doentes a 
tomar doses elevadas de medicamentos contendo guaifenesina em associação com 
efedrina. Qualquer quantidade de guaifenesina absorvida é no entanto rapidamente 
metabolizada e excretada na urina. Doente deve ser tratado sintomaticamente. 
 
 
5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1. Propriedades farmacodinâmicas 
 
Grupo Farmacoterapêutico: 2.10 – Sistema nervoso central. Analgésicos e antipiréticos 
Código ATC: N02BE51 
O paracetamol tem simultaneamente ação analgésica e antipirética, mediadas 
principalmente pela inibição da síntese das prostaglandinas no sistema nervoso central. 
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O cloridrato de fenilefrina atua principalmente diretamente nos recetores adrenérgicos. 
Apresenta predominantemente atividadeα-adrenérgica e sem efeitos estimulantes 
significativos no sistema nervoso central, nas doses habituais. Tem uma reconhecida 
atividade descongestionante nasal e atua por vasoconstrição para reduzir o edema e o 
inchaço da mucosa nasal. 
A guaifenesina é um expetorante que alivia o desconforto causado pela tosse, pelo 
aumento do volume e diminuição da viscosidade das secreções brônquicas. Esta ação 
facilita a remoção do muco e reduz a irritação do tecido brônquico. Consequentemente 
transforma uma tosse não produtiva numa tosse que é mais produtiva mas menos 
frequente. 
Desconhece-se se as substâncias ativas causam sedação. 
 
5.2 Propriedades farmacocinéticas 
 
Paracetamol 
O paracetamol é absorvido rapidamente e quase na totalidade a partir do trato 
gastrointestinal. Os picos de concentrações plasmáticas são atingidos 10 a 60 minutos 
após a administração oral. O paracetamol é metabolizado primariamente no fígado 
através de três vias: glucuronidação, sulfação e oxidação. É excretado na urina, 
principalmente sob a forma de conjugados de glicuronídeo e sulfato. A semivida de 
eliminação varia de 1 a 3 horas. 
Fenilefrina 
A fenilefrina é absorvida a partir do trato gastrointestinal e sofre metabolismo de primeira 
passagem pela monoamino oxidase no intestino e fígado; assim, a fenilefrina 
administrada oralmente tem biodisponibilidade reduzida. A fenilefrina é excretada quase 
inteiramente sob a forma de conjugado sulfato. Os níveis plasmáticos máximos ocorrem 
entre 45 minutos e 2 horas e a semi-vida plasmática varia de 2 a 3 horas. 
Guaifenesina 
Após a administração oral, a guaifenesina é rapida e completamente absorvida ao nível 
do trato gastrointestinal. A Cmax da substância ativa inalterada é entre 15 a 30 minutos 
após a dose oral. É metabolizada principalmente em ácido beta-(2-metoxifenoxi) láctico. 
A semi-vida plasmática é aproximadamente 1 hora em média. Guaifenesina é excretada 
rapida e quase totalmente ao nível dos rins; 81% e 95% de uma dose administrada surge 
na urina em 4 e 24 horas, respetivamente. 
 
5.3 Dados de segurança pré-clínica 
 
Não estão disponíveis estudos pré-clínicos com este produto. 
A toxicidade do paracetamol e fenilefrina está bem documentada.  
Os dados pré-clínicos não revelam riscos especiais para o ser humano em doses 
terapeuticamente relevantes, segundo (i) estudos convencionais de farmacologia de 
segurança, toxicidade de dose repetida, genotoxicidade, potencial carcinogénico ou 
toxicidade reprodutiva com paracetamol, e (ii) toxicidade de dose repetida, 
genotoxicidade ou estudos de potencial carcinogénico com fenilefrina. Não existem 
estudos com animais reportados relativos à fertilidade, toxicidade no desenvolvimento 
embrionário precoce, teratogenicidade ou carcinogenicidade da guaifenesina. 
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6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS 
 
6.1. Lista dos excipientes 
 
Enchimento da cápsula: 
Croscarmelose sódica 
Amido de milho 
Laurilsulfato de sódio 
Talco 
Estereato de magnésio 
Invólucro da cápsula (tamanho 0): 
Gelatina 
Água putificada 
Indigotina (E132) 
Dióxido de titânio (E171) 
Amarelo de quinoleína (E104) 
Laurilsulfato de sódio 
Eritrosina (E127) 
 
6.2. Incompatibilidades 
 
Não aplicável. 
 
6.3. Prazo de validade 
 
3 anos 
 
6.4. Precauções especiais de conservação 
 
Não conservar acima de 25°C 
 
6.5. Natureza e conteúdo do recipiente 
 
As cápsulas são embaladas num blister de cloreto de polivinilo (PVC) branco opaco de 
base laminada selada com papel/folha de cobertura de alumínio. 
Cada embalagem contém 8 ou 16 cápsulas. É possível que não sejam comercializadas 
todas as apresentações. 
 
6.6. Precauções especiais de eliminação e manuseamento 
 
Qualquer medicamento não utilizado ou resíduos devem ser eliminados de acordo com as 
exigências locais. 
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7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Produtos para a Saúde e Higiene Lda. 
Rua Dr. António Loureiro Borges, 3 Arquiparque- Miraflores 
1499-013 Algés 
Portugal 
 
 
8. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO  
 
Nº de Registo: XXXXXXX- embalagem 8 cápsulas 
Nº de Registo: XXXXXXX- embalagem 16 cápsulas 
 
 
9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO 
DE INTRODUÇÃO NO MERCADO DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO: 
 
 
10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO 
 
 


