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RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO 
 
 
1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
Pyralvex 10 mg/ml / 50 mg/ml Solução bucal 
 
 
2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
 
Um mililitro de de solução bucal contém:  
Ácido salicílico: 10 mg 
Extracto de ruibarbo (Glicosidos antraquinónicos expressos em Reína) 50 mg 
 
Excipientes:  
Etanol 96%: 500 mg/ml 
 
Lista completa de excipientes, ver secção 6.1. 
 
 
3. FORMA FARMACÊUTICA 
 
Solução bucal. 
Castanho escuro, odor aromático e característico. 
 
 
4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS 
 
4.1 Indicações terapêuticas 
 
Pyralvex está indicado no tratamento de inflamações agudas e crónicas da 
mucosa oral (gengivites, periodontites e piorreia). 
 
4.2 Posologia e modo de administração 
 
Administração via bucal. 
Aplicação tópica – Não engolir. 
Pincelar várias vezes por dia, as mucosas inflamadas. Deve evitar-se bochechar 
logo após a aplicação. 
 
4.3 Contra-indicações 
 
Hipersensibilidade às substâncias activas ou a qualquer dos excipientes. 
Antecedentes de hipersensibilidade a medicamentos contendo produtos 
salicilados (em particular, ácido acetilsalicílico). 
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4.4 Advertências e precauções especiais de utilização  
 
Atenção: Este medicamento contém 59,5% v/v de álcool. 
 
Na ausência de qualquer melhoria após alguns dias de tratamento será 
necessário reavaliar a conduta terapêutica.  
 
4.5 Interacções medicamentosas e outras formas de interacção 
 
Tendo em conta as possíveis interferências medicamentosas (antagonismo, 
inactivação), a utilização simultânea ou sucessiva de outros medicamentos para 
aplicação buco-gengival é desaconselhada.  
 
4.6 Gravidez e aleitamento 
 
Embora não haja estudos realizados, não existem dados que impeçam a 
utilização de Pyralvex em caso de gravidez ou aleitamento. 
 
4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas 
 
Pyralvex não interfere com a capacidade de condução ou utilização de 
máquinas. 
 
4.8 Efeitos indesejáveis 
 
A ligeira sensação de ardor por vezes sentida é devida à presença do álcool.  
Dada a presença de ácido salicílico, este medicamento pode provocar reacções 
de hipersensibilidade. 
Possibilidade de coloração amarela dos dentes, reversível com a suspensão do 
tratamento. 
 
4.9 Sobredosagem 
 
Não se prevê qualquer sobredosagem em condições normais de utilização. 
 
 
5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propriedades farmacodinâmicas 
 
Grupo fármaco-terapêutico: 6.1.1 Aparelho digestivo. Medicamentos que actuam 
na boca e orofaringe. De aplicação acção tópica. 
 
Código ATC: A01AB11 
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Os glicosídeos antraquinónicos possuem actividade anti-inflamatória, 
antibacteriana e vasoconstritora. 
O ácido salicílico, para além de possuir propriedades anti-inflamatórias, facilita, 
graças ao seu efeito queratolítico, a penetração das antraquinonas nas 
mucosas. 
 
5.2 Propriedades fármaco-cinéticas 
 
Pyralvex actua apenas a nível local, sendo desprezíveis os seus níveis de 
absorção. 
 
5.3 Dados de segurança pré-clínica 
 
Não existem estudos relativos à segurança préclínica deste medicamento.  
 
 
6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS 
 
6.1 Lista dos excipientes 
 
Etanol a 96%,  
Água purificada. 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
Embora não estejam descritas incompatibilidades farmacêuticas, recomenda-se 
que Pyralvex não seja aplicado concomitantemente com outros produtos. 
 
6.3 Prazo de validade 
 
3 anos. 
 
6.4 Precauções especiais de conservação 
 
Conservar a temperatura inferior a 25ºC. 
Manter o frasco bem fechado e ao abrigo da luz.. 
 
6.5 Natureza e conteúdo do recipiente 
 
Frasco de Vidro âmbar Tipo III, com pincel aplicador. 
Embalagens com um frasco contendo 10 ou 30 ml de solução bucal.  
 
6.6 Precauções especiais de eliminação e manuseamento 
 
Fechar bem o frasco após a utilização. 
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7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Norgine Pharma, S.A.  
23 avenue de Neuilly  
75116 Paris 
França 
 
 
8. NUMERO(S) DE AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Registo n° 8993709: 10 ml de Solução bucal, 10 mg/ml + 50 mg/ml, Frasco de 
Vidro âmbar Tipo III 
Registo n° 8993717: 30 ml de Solução bucal, 10 mg/ml + 50 mg/ml, Frasco de 
Vidro âmbar Tipo III 
 
 
9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO / RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO 
DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Data da primeira autorização de introdução no mercado: 29 de Maio de 1981 
Data da revisão da autorização de introdução no mercado: 28 de Agosto de 
2007 
 
 
10. DATA DE REVISÃO DO TEXTO  
 


