
(Persea gratissima, Chondrodendron platiphyllum, Jacaranda caroba, 
Rudgea viburnoides, Echinodorus macrophyllus, Mikania hirsutissima, 

Phyllanthus niruri, Sambucus nigra)

MEDICAMENTO FITOTERÁPICO

DENOMINAÇÃO GENÉRICA

Nomenclatura oficial: Persea gratissima
Família: Lauraceae
Parte da planta utilizada: Folhas
Nomenclatura popular: Abacateiro

Nomenclatura oficial: Chondrodendron platiphyllum
Família: Menispermaceae
Parte da planta utilizada: Raiz
Nomenclatura popular: Abútua

Nomenclatura oficial: Jacaranda caroba
Família: Bignoniaceae
Parte da planta utilizada: Folhas
Nomenclatura popular: Caroba

Nomenclatura oficial: Rudgea viburnoides
Família: Rubiaceae
Parte da planta utilizada: Folhas
Nomenclatura popular: Congonha

Nomenclatura oficial: Echinodorus macrophyllus
Família: Alismataceae
Parte da planta utilizada: Folhas e talos
Nomenclatura popular: Chapéu de couro

Nomenclatura oficial: Mikania hirsutissima
Família: Asteraceae
Parte da planta utilizada: Toda parte aérea
Nomenclatura popular: Cipó cabeludo

Nomenclatura oficial: Phyllanthus niruri
Família: Euphorbiaceae
Parte da planta utilizada: Toda planta
Nomenclatura popular: Quebra pedra

Nomenclatura oficial: Sambucus nigra
Família: Caprifoliaceae
Parte da planta utilizada: Flores secas
Nomenclatura popular: Sabugueiro

APRESENTAÇÃO
Solução. Embalagem com um frasco contendo 150 ml.

USO ORAL

USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 2 ANOS

COMPOSIÇÃO
Cada 100 ml contém:
Extrato aquoso Persea gratissima ......................................................................................................... 0,34 ml
Extrato aquoso Chondrodendron platiphyllum ...............................................................................  0,67 ml
Extrato aquoso Jacaranda caroba ........................................................................................................ 0,34 ml
Extrato aquoso Rudgea viburnoides .................................................................................................... 0,34 ml
Extrato aquoso Echinodorus macrophyllus ....................................................................................... 0,67 ml
Extrato aquoso Mikania hirsutissima .................................................................................................. 0,67 ml
Extrato aquoso Phyllanthus niruri ........................................................................................................ 0,67 ml
Extrato aquoso Sambucus nigra............................................................................................................ 0,34 ml
Veículos q.s.p. ..............................................................................................................................................100 ml
(Água deionizada, álcool, sacarose, propilparabeno e metilparabeno) 

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?
Dissol é destinado ao tratamento e dissolução dos cálculos renais e sua eliminação através da 
urina. Possui ação diurética, usado nas doenças renais e vias urinárias (uretrites, cistites, nefri-
tes infecciosas), com a vantagem de provocar diurese abundante, porém retendo a albumina. 
Empregado nas afecções hepáticas, obstruções do fígado e hemorragia.

COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?
Dissol age no processo de dissolução dos cálculos renais e sua eliminação através da urina, 
combatendo as cólicas renais e abdominais.

QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?
Nos casos de hipersensibilidade aos componentes da fórmula. 
“Este medicamento é contraindicado para uso por pacientes diabéticos e menores de 2 (dois) 
anos.”

O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?
Precauções e advertências
Deve-se evitar o uso de bebidas alcoólicas durante o tratamento, pois estas alteram o efeito 
do produto. 
O uso de outros medicamentos, juntamente com Dissol deve ser feito sob orientação médica.
Pessoas acima de 65 anos devem consultar seu médico para o ajuste posológico.
“Atenção diabéticos: este medicamento contém SACAROSE.”
“Este medicamento contém ÁLCOOL.”

DISSOL



Informe seu médico se está amamentando e/ou a ocorrência de gravidez, durante o trata-
mento com Dissol, ou após seu término.
Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou 
do cirurgião-dentista.

Por ser um produto de origem vegetal, poderá sofrer pequenas variações na coloração, even-
tualmente, formar um depósito no fundo do frasco ou turvar quando agitado, o que não 
prejudica a pureza do produto, conservando todas as propriedades terapêuticas que lhe são 
inerentes.

Interações medicamentosas
Até o momento não foram relatadas interações de outros fármacos com as substâncias con-
tidas neste produto.

“Informe seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro 
medicamento.”

ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?
Cuidados de conservação
Dissol deve ser conservado em temperatura ambiente (entre 15 e 30 ºC), em sua embalagem 
original. Proteger da luz e umidade. 

“Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.”

“Não use medicamento com prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem 
original.”

Características físicas
Líquido de cor castanho.

Características organolépticas
Sabor e odor (cheiro) característicos.

“Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de valida-
de e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se 
poderá utilizá-lo.”

“Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.”

COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?
Modo de usar
Agitar o produto antes de usar.

Posologia:
Adultos: Ingerir 15 ml, via oral, quatro vezes ao dia, de seis em seis horas. A dose diária não 
deve ultrapassar 60 ml.
Crianças: Ingerir 5 ml, via oral, três vezes ao dia, de oito em oito horas. A dose diária não deve 
ultrapassar 15 ml.

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

O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?
Caso haja esquecimento da ingestão de uma dose deste medicamento, retomar a posologia 
prescrita sem a necessidade de suplementação.

“Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirur-
gião-dentista.”

QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?
Reações adversas
Até o momento não foram relatadas reações adversas graves e que coloquem em risco a saú-
de dos pacientes.
Se houver o aparecimento de reações desagradáveis como: coceira, vermelhidão na pele (tipo 
reação alérgica), irritação, diarréia, azia e palpitações cardíacas, suspender o uso e procurar 
orientação médica.

“Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações 
indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu ser-
viço de atendimento.”

O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE 
MEDICAMENTO?
Até o momento são desconhecidos os efeitos prejudiciais em casos de ingestão exagerada 
desse produto.
Em caso de superdosagem, suspender o uso e procurar orientação médica de imediato.

“Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente so-
corro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 
722 6001, se você precisar de mais orientações.”
“Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orienta-
ção médica.”
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