
FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO: 
COMPRIMIDOS - Frasco com 60 comprimidos de 0,150 g
Via de administração: VIA ORAL
USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 2 ANOS  
COMPOSIÇÃO - Cada comprimido contém: Hydrastis canadensis 3CH 0,00375 ml, Magnesia 
carbonica 3CH 0,00375 g, Kali bichromicum 3CH 0,00375 g, Pulsatilla 3CH 0,00375 ml. 
Lactose qsp 0,150 g.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE
PARA QUÊ ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?
Este medicamento é utilizado como da sinusite e defluxo catarral.
A indicação deste medicamento somente poderá ser alterada a critério do prescritor. 

COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?
Todo medicamento homeopático pode ser indicado de acordo com as Escolas Médicas 
Homeopáticas existentes: Unicista ou Complexista. 

Este medicamento homeopático é preparado segundo os fundamentos da homeopatia e de acordo 
com as técnicas descritas na Farmacopéia Homeopática Brasileira. Age através do princípio da Lei 
dos Semelhantes. Os componentes da fórmula deste medicamento foram devidamente 
experimentados em humanos. 

QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?
Quando o paciente for hipersensível aos componentes da fórmula. 

O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?
Informe ao seu prescritor sobre a gravidez durante o tratamento ou após o seu término.  Informe ao 
seu prescritor se estiver amamentando.  Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres 
grávidas sem orientação do médico ou do cirurgião-dentista. Informe ao seu médico ou 
cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento. Este medicamento 
contém LACTOSE.

ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?
O prazo de validade deste medicamento é de 24 meses a partir da data de fabricação (vide 
embalagem), desde que o medicamento seja conservado em local fresco, seco e ao abrigo da luz. 
Manter o medicamento em temperatura ambiente (15° à 30°C). Fechar a embalagem adequadamente 
logo após o uso.

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 são brancos e com um símbolo AP gravado em um dos lados. 
Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e  você 
observe alguma mudança no aspecto do medicamento , consulte o farmacêutico para saber se 
poderá utilizá-lo.

 

auxiliar no tratamento 

Na Unicista, “o medicamento homeopático é indicado segundo a individualidade de cada paciente e 
não para doenças específicas.” Na Complexista, o medicamento homeopático é indicado para o 
tratamento de enfermidades específicas, com comprovada ação terapêutica descrita nas Matérias 
Médicas Homeopáticas e com a similitude (semelhança) dos sintomas dessa doença. 
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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 
microondas, aparelho celular, televisão, etc.

COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?
Uso  adulto: é de 2 comprimidos a cada 2 horas por via oral. As crianças acima de 2 anos devem tomar 
1 comprimido a cada 2 horas por via oral.
Os comprimidos poderão ser dissolvidos na boca ou com água.
Se você esquecer de tomar uma dose, você não deve duplicar a dose na próxima.
Antes de usar observe o aspecto do medicamento. Não é necessário acordar à noite para tomar o 
medicamento homeopático. Mantenha sempre a dose ou o modo de tomar sugerido nesta bula. As 
orientações e recomendações previstas na bula estão relacionadas à via de administração indicada. 
O uso por outras vias pode envolver risco e devem estar sob a responsabilidade do prescritor. 

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure 
orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure a orientação do seu 
médico ou cirurgião-dentista.
Informe ao seu médico ou 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.

O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?
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.

QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?
Não são relatados e conhecidos males e limitações de uso dos medicamentos homeopáticos. Este 
medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação do seu médico ou do 
cirurgião dentista. Não foram realizados estudos em animais e nem em mulheres grávidas.
Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações 
indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do Serviço de 
Atendimento. Em caso de sintomas que causem mal estar durante o tratamento, procure seu 
médico ou farmacêutico.

O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A 
INDICADA DESTE MEDICAMENTO ?
A melhor conduta numa destas situações é a de espera e observação. Aumente a ingestão de 
líquidos. Caso ocorram vômitos ou enjôos, procure ajuda emergencial médica.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro 
médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível.
Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.
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