
q Reações adversas
Informe seu médico o aparecimento de reações 
adversas.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER
MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

q Ingestão concomitante com outras substâncias
Não são conhecidas interações de  Gelofut® com 
alimentos e/ou bebidas alcoólicas.
q Contra-indicações
Gelofut® é contra-indicado em pacientes com 
história de hipersensibilidade a qualquer um dos 
componentes da fórmula.
Não deve ser aplicado em ferimentos, dermato-
ses, varizes, nas mucosas: nasal, oral e ocular.
Informe seu médico sobre qualquer medicamento 
que esteja usando, antes do início, ou durante o 
tratamento.
ESTE MEDICAMENTO NÃO DEVE SER UTILIZADO EM 
CRIANÇAS MENORES DE 2 ANOS DE IDADE.
Risco de automedicação: NÃO TOME REMÉDIO 
SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO, PODE SER 
PERIGOSO PARA A SAÚDE.
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
q CARACTERíSTICAS FARMACOLóGICAS
Salicilato de metila - revulsivo orgânico volátil, 
age produzindo ação local irritante, com efeitos 
indiretos de atividade à distância sobre estrutu-
ras somáticas (músculos), serosas, articulações, 
vísceras e de estimulação reflexa dos centros bul-
bares. Provoca analgia e hiperemia nas regiões 
cutâneas em que é aplicado, inervadas pelo mes-
mo segmento do sistema nervoso central.
Cânfora - possui ação irritante cutânea revulsiva, 
útil nos processos dolorosos de estruturas profun-
das, tipo fibrosite, mialgia, lumbago. Produz ainda 
leve anestesia local.
Mentol - aplicado localmente, causa sensação de 
frio por estímulo específico dos receptores e, em 
seguida, anestesia discreta.
INDICAÇÕES
Gelofut® é indicado em reumatismos, nevralgias, 

Leia com atenção antes de usar o produto.

FORMA FARMACêUTICA E APRESENTAÇÕES
Pomada em bisnaga com 20 g e 45 g.
USO ADULTO E PEDIÁTRICO
USO EXTERNO
COMPOSIÇÃO
Pomada de 20 g e 45 g
Cada grama contém:
Cânfora.......................................................0,0444 g
Salicilato de metila.................................0,0444 mL
Mentol........................................................0,0200 g
Excipientes q.s.p..................................................1 g
(essência de mostarda, essência de alfazema, es-
sência de alecrim, essência de terebintina, BHT, 
parafina branca e vaselina branca).
INFORMAÇÕES AO PACIENTE
q Ação esperada do medicamento
Gelofut® é indicado para uso exclusivo tópico, nos 
casos de reumatismo, nevralgias, torcicolos, con-
tusões e dores musculares. Os sinais de melhora 
nos sintomas podem ocorrer em um prazo variá-
vel de dias, após o início do tratamento.
q Cuidados de armazenamento
Gelofut® deve ser guardado em sua embalagem 
original até sua total utilização, à temperatura 
ambiente (15ºC a 30ºC). Proteger da luz e umi-
dade.
q Prazo de validade
Seu prazo de validade é de 2 anos e encontra-se 
impresso na embalagem externa (vide cartucho).
Gelofut® não deve ser utilizado com o prazo de 
validade vencido, sob o risco do efeito esperado 
não ocorrer.
q Gravidez e lactação
Informe seu médico a ocorrência de gravidez na 
vigência do tratamento ou após o seu término. In-
forme ao médico se está amamentando.
q Cuidados de administração
Siga a orientação do seu médico, respeitando 
sempre os horários, as doses e a duração do trata-
mento.
q Interrupção do tratamento
Não interromper o tratamento sem o conheci-
mento do seu médico.

- cânfora - mentol
- salicilato de metila 



torcicolos, contusões e dores musculares.
CONTRA-INDICAÇÕES
Gelofut® é contra-indicado em pacientes com 
história de hipersensibilidade a qualquer um dos 
componentes da fórmula.
NÃO DEVE SER APLICADO EM FERIMENTOS, DERMA-
TOSES, VARIZES, MUCOSAS: NASAL, ORAL E OCU-
LAR.
Informe seu médico sobre qualquer medicamento 
que esteja usando, antes do início, ou durante o 
tratamento.
PRECAUÇÕES E ADVERTêNCIAS
O uso de Gelofut® é exclusivamente tópico, não 
devendo ser aplicado sobre feridas abertas.
Em caso de irritação, suspenda o uso.
ESTE MEDICAMENTO NÃO DEVE SER UTILIZADO EM 
CRIANÇAS MENORES DE 2 ANOS DE IDADE.
INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS
Ainda não foram totalmente relacionadas as inte-
rações do produto com outras drogas e/ou medi-
camentos.
REAÇÕES ADVERSAS
Ainda não são conhecidas a intensidade e a 
freqüência das reações adversas.
Informe ao seu médico o aparecimento de rea-
ções desagradáveis.
POSOLOGIA E MODO DE USAR
USO EXTERNO
Friccione a parte dolorida durante alguns minutos, 
com pequena quantidade do produto, envolven-
do-a depois com um pano de flanela ou lã, 2 a 3 
vezes ao dia.
Instruções para abrir a bisnaga:
1- Retire a tampa da bisnaga
2- Com a parte pontiaguda superior da tampa, 
perfure o lacre da bisnaga. 

SUPERDOSAGEM
Na eventual superdosagem acidental, imediata-
mente suspender a medicação e procurar assistên-
cia médica. Recomenda-se tratamento de suporte 
sintomático.

PACIENTES IDOSOS
Não foram relatadas restrições quanto ao uso 
do produto em pacientes maiores de 65 anos de 
idade.

Siga corretamente
o modo de usar, não desaparecendo

os sintomas procure orientação médica.

Venda sem prescrição médica.
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