
CONTRA-INDICAÇÕES
O produto é contra-indicado para pacientes com
hipersensibilidade aos componentes da fórmula.
Não deve ser utilizado por pacientes com diabe-
tes, doença vascular periférica e inflamação ou
infecção cutânea, a não ser sob prescrição médi-
ca.
Não é recomendado para uso em crianças me-
nores de 2 anos, exceto sob orientação médica.
Não deve ser utilizado durante a gravidez e lac-
tação.

PRECAUÇÕES
Produto restrito para uso externo.
Não usar sobre pintas, marcas de nascimento,
verrugas não habituais sobre as quais crescem
pêlos, verrugas genitais, no rosto ou em mem-
branas mucosas. Evitar o uso concomitante com
outras preparações antiacneicas tópicas e que
contenham esfoliantes. Recomenda-se precau-
ção se forem utilizados fármacos que contenham
Ácido acetilsalicílico ou salicilatos.
Não usar sobre a pele irritada, inflamada ou in-
fectada. Suspender o tratamento se ocorrerem
irritações cutâneas.
O produto não deve entrar em contato com olhos,
lábios e membranas mucosas.
Seu uso não é recomendado para pacientes com
diabetes ou insuficiência circulatória, pois pode
provocar inflamação aguda ou ulceração.
Em caso de ingestão acidental procure orienta-
ção médica.
Se o produto atingir os olhos, enxágue abundan-
temente com água durante 15 minutos.
Evite a inalação dos vapores.
O produto é altamente inflamável; mantenha à
distância do fogo ou da chama.
Manter o frasco bem fechado.

INTERAÇÕESMEDICAMENTOSAS
O uso simultâneo com preparações antiacneicas
que contenham resorcinol, enxofre, tretinoína, lo-
ções adstringentes, peróxido de benzoíla, cosmé-
ticos medicinais ou maquilagens podem originar
umefeito dessecante ou irritante acumulativo e pro-
vocar uma irritação excessiva da pele. Se uma ab-
sorção sistêmica significativa do Ácido salicílico
tópico fosse produzida, o uso simultâneo de ou-

tros salicilatos poderia aumentar o risco de sali-
cismo.

REAÇÕESADVERSAS
Irritação cutânea não presente antes do tratamen-
to.

POSOLOGIA E MODO DE USAR
Adultos e crianças maiores de 2 anos:
Enxágue a área afetada. Seque bem a superfície
a ser aplicado o produto. Espalhe uniformemen-
te, com o bastonete da tampa, uma fina camada
de CALOTRAT por toda a superfície do calo, ca-
losidade ou verruga. Cuide para que o produto
não escorra sobre a área de pele ao redor. Em
seguida, deixe secar durante alguns minutos.
Repita o tratamento 1 ou 2 vezes ao dia. Quando
o calo, calosidade ou verruga começar a se des-
prender, facilite sua remoção, imergindo a parte
afetada em água morna. Bandagens adesivas
poderão ser utilizadas para cobrir a área tratada.

SUPERDOSAGEM
Em caso de superdosagem acidental suspender
o tratamento e procurar orientação médica.

PACIENTES IDOSOS
A sensibilidade da pele de pacientes idosos pode
estar alterada com a idade. Recomenda-se o uso
sob prescrição médica.

Data de fabricação, data de vencimento e lote
Vide cartucho.
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FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO
Solução: Frasco de vidro contendo 5 ml.

USO EXTERNO

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO
Cada ml contém:
Ácido salicílico ................................... 200,00 mg
Ácido láctico .......................................... 0,15 ml
Colódio elástico q.s.p. ........................... 1,00 ml

INFORMAÇÕES AO PACIENTE
Ação esperada do medicamento: CALOTRAT
é indicado para alívio da dor e para a eliminação
de calos, calosidades e verrugas.
Cuidados de armazenamento: O produto deve
ser conservado no seu frasco bem fechado e à
temperatura ambiente (15 a 30ºC).
Prazo de validade: 24 meses a partir da data de
fabricação. Não utilize medicamento vencido;
pode ser prejudicial à sua saúde.
Gravidez e lactação: Não é recomendado o tra-
tamento durante a gravidez e lactação. Informe
seu médico a ocorrência de gravidez durante o
tratamento ou após o seu término. Informe aomé-
dico se estiver amamentando.
Cuidados de administração: Este produto é res-
trito para uso externo.
O produto não deve ser usado sobre pintas, mar-
cas de nascimento, verrugas não habituais sobre
as quais crescem pêlos, verrugas genitais, no ros-
to ou em membranas mucosas.
Não usar sobre a pele irritada, inflamada ou in-
fectada. Suspender o tratamento se ocorrerem
irritações cutâneas. O produto não deve entrar
em contato com olhos e lábios.
Interrupção do tratamento: Não interromper o

tratamento sem o conhecimento do seu médico.
Reações adversas:Pode ocorrer o aparecimento
de irritação cutânea. Informe o seumédico o apa-
recimento de reações desagradáveis.
Uso concomitante com outras substâncias:
Evitar o uso concomitante com outras prepara-
ções antiacneicas tópicas e que contenham es-
foliantes. Recomenda-se precaução se forem uti-
lizados fármacos que contenham Ácido acetilsa-
licílico ou salicilatos.
Contra indicações e precauções: Não deve ser
utilizado por pacientes com diabetes, doença vas-
cular periférica e inflamação ou infecção cutânea,
a não ser sob prescrição médica.
Em caso de ingestão acidental procure orienta-
ção médica.
Não recomendado para uso em crianças meno-
res de 2 anos, exceto sob orientação médica.
Se o produto atingir os olhos, enxágue abundan-
temente com água durante 15 minutos.
Evite a inalação dos vapores.
O produto é altamente inflamável; mantenha à
distância do fogo ou da chama.
Informe seu médico sobre qualquer medicamen-
to que esteja usando, antes do início ou durante
o tratamento.
Não deve ser utilizado durante a gravidez e lac-
tação.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO
FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR.
NÃODESAPARECENDOOSSINTOMAS, PRO-
CURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
O Ácido lático é um alfa-hidroxiácido de ação
umectante e suavizante. Reduz a queratinização
excessiva e facilita o amolecimento da área hi-
perqueratinizada.
O Ácido salicílico é um fármaco queratolítico, que
age dissolvendo a matriz intercelular (cimento in-
tercelular) que une as escamas no extrato cór-
neo, deixando que a queratina se desprenda.

INDICAÇÕES
CALOTRAT Solução é indicado para alívio da dor
e para a eliminação de calos, calosidades e ver-
rugas. 29
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