
LabSimões

APRESENTAÇÃO:

USO ADULTO E CRIANÇAS ACIMA DE 12 ANOS. 

COMPOSIÇÃO:

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

RISCO DO MEDICAMENTO

CONTRA-INDICAÇÕES: 

Uso oral. Apresentado em frasco de 150 mL.

Cada mL contém:
Iodeto de potássio ......................................................................................... 0,00666  g
Tintura de badiana (Illicium verum, Hooker filius) ................................... 0,01866 mL
Tintura de baunilha (Vanilla planifolia, Andrews) ....................................  0,01866 mL
Tintura de samambaia (Polypodium lepidopteris, Linné) .........................  0,07466 mL
Tintura de cipó suma (Anchietea salutaris, St. Hil.) .................................  0,07466 mL
Tintura de caroba (Jacaranda caroba, (Vellozo) De Candolle) ...................0,07466 mL
Tintura de fumaria (Fumaria officinalis, Linné) ........................................ 0,03733 mL
Extrato fluido de nogueira (Juglans regia, Linné) ..................................... 0,03733 mL
Extrato fluido de pé de perdiz (Croton perdiceps, St. Hil.)......................... 0,03733 mL
Glicerina ......................................................................................................0,07466 mL
Xarope de casca de laranjas amargas (Citrus aurantium, Linné) ............... 0,18666 mL
Infuso de salsaparrilha (Smilax papyracea, Poiret) .q.s.p............................ 1,00000 mL

AÇÃO DO  MEDICAMENTO: O Elixir 914 é constituído por um conjunto de extratos fitoterápicos da flora brasileira 
associado ao iodeto de potássio que conferem ao produto ação depurativa. Possui ainda, ação expectorante e tônica.
INDICAÇÕES DO MEDICAMENTO: O Elixir 914 é indicado como depurativo. Possui ainda ação expectorante e tônica.

O Elixir 914, não deve ser administrado em pacientes com hipersensibilidade ao iodo, tuberculose, 
hipertireodismo e afecções hepato - renais.

ADVERTÊNCIAS:
NÃO DEVE SER UTILIZADO DURANTE A GRAVIDEZ E A AMAMENTAÇÃO, EXCETO SOB ORIENTAÇÃO MÉDICA. 
INFORME AO SEU MÉDICO SE OCORRER GRAVIDEZ OU INICIAR AMAMENTAÇÃO DURANTE O USO DESTE 
MEDICAMENTO. 
INFORME AO SEU MÉDICO O APARECIMENTO DE REAÇÕES INDESEJÁVEI. 
INFORME SEU MÉDICO SE VOCÊ ESTÁ FAZENDO O USO DE ALGUM OUTRO MEDICAMENTO.

ATENÇÃO: Este medicamento contém açúcar (sacarose), portanto, deve ser usado com cautela em portadores de diabetes. 
   
PRECAUÇÕES: Seu uso regular deve ser evitado durante a gravidez e lactação, devido à presença  de iodeto na formulação. A 
administração contínua de iodo pode conduzir a depressão mental, nervosismo, insônia, impotência sexual e mixdema. A 
administração de preparações contendo iodo ou iodetos interfere nos testes de funções tireoidiana.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Conforme o diagnóstico da doença, o tratamento com o produto poderá ser 
complemento com outro tipo de medicação via sistêmica, de acordo com o critério do médico assistente.

MODO DE USAR

POSOLOGIA: Uso oral.
Adultos: 1 colher de sopa (15 mL), diluída em água, 3 vezes ao dia.
Crianças acima de 12 anos: 1 colher de chá (5 mL), diluída em água, 3 vezes ao dia.

ESTA  POSOLOGIA PODE SER MODIFICADA DE COM O CRITÉRIO MÉDICO.
SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR. NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO 
MÉDICA.
NÃO USE O MEDICAMENTO COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. ANTES DE USAR OBSERVE O ASPECTO DO 
MEDICAMENTO.

REAÇÕES ADVERSAS: Pode ocorrer iodismo, gosto de iodo na boca, diarréia, cefaléias, inapetência, distúrbios gastro hepáticos, 
náuseas e vômitos.

CONDUTA EM CASO DE SUPERDOSE: Nos casos de superdosagem suspender o tratamento, avisar ao médico e instituir 
terapêutica adequada. 

Elixir 914
Iodeto de potássio + associações



CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: Conservar em temperatura ambiente (15º - 30º C), proteger da luz solar e umidade.
TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS: O Elixir 914 é constituído por um conjunto de extratos fitoterápicos da flora 
brasileira associados ao iodeto de potássio que conferem ao produto ação depurativa. Possui ainda, ação expectorante e tônica. A 
badiana, adtua como estimulante estomáquico e carminativo (estimula a eliminação de gases intestinais). A samambaia, da família 
das polipodiácias, possui valor como sudorífica peitoral, usado nos resfriados, gripes, tosses, bronquites, anti-reumáticos sendo 
empregado no reumatismo gotoso, e nbas dores reumáticas em geral.. O cipó suma fitoterápico da família das violáceas, atua como 
depurativo, usado nas afecções cutâneas, eczemas e furunculoses. A caroba, possui propriedade depurativa, tônica, adstringente, 
sudorífera e diurética. A fumária, tem como constituintes químicos principais: alcalóide fumarina, ácido fumárico, tanino, sais 
minerai (nitratos e cloreto de potássio), age como tônico amargo, depurativo e antiescrofuloso.

INDICAÇÕES: O Elixir 914 está indicado como depurativo. Possui ainda ação expectorante e tônica.

CONTRA-INDICAÇÕES: O Elixir 914 não deve ser administrado em pacientes com hipersensibilidade ao iodo, tuberculose, 
hipertireodismo e afecções hepato - renais.

MODO DE USAR

POSOLOGIA: Uso oral.
Adultos: 1 colher de sopa (15 mL), diluída em água, 3 vezes ao dia.
Crianças acima de 12 anos: 1 colher de chá (5 mL), diluída em água, 3 vezes ao dia.

ESTA  POSOLOGIA PODE SER MODIFICADA DE COM O CRITÉRIO MÉDICO.
SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR. NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO 
MÉDICA.
NÃO USE O MEDICAMENTO COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. ANTES DE USAR OBSERVE O ASPECTO DO 
MEDICAMENTO.

ADVERTÊNCIAS: ATENÇÃO: Este medicamento contém açúcar (sacarose), portanto, deve ser usado com cautela em 
portadores de diabetes.
USO EM IDOSOS, CRIANÇAS E OUTROS GRUPOS DE RISCO: Não há contra - indicação relativa a faixa etárias.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Conforme o diagnóstico da doença, o tratamento com o produto poderá ser complemento 
com outro tipo de medicação via sistêmica, de acordo com o critério do médico assistente.

REAÇÕES  ADVERSAS: Pode ocorrer iodismo, gosto de iodo na boca, diarréia, cefaléias, inapetência, distúrbios gastro 
hepáticos, náuseas e vômitos.

SUPERDOSAGEM: Nos casos de superdosagem suspender o tratamento, avisar ao médico e instituir terapêutica adequada. 

ARMAZENAMENTO: Conservar em temperatura ambiente (15º - 30º C), proteger da luz solar e umidade.
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