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Dizeres de Cartucho (frente e laterais) 
 
Logo Mantecorp 

NUJOL® 
petrolato líquido 

 
100% óleo mineral 

 
 
Uso oral ou tópico 
 
Uso adulto e pediátrico 
 
Conteúdo 120 ml 
 
 
Laxante e terapia em uso tópico para pele ressecada e áspera 
 
Sem cheiro/ Sem gosto 
 
 MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADARDC ANVISA Nº 
199/2006. AFE Nº 1.00093-0 
Farm. Resp.: Lucia Lago Hammes CRF-RJ 2804 
 
MANTECORP INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA 
Estrada dos Bandeirantes, 3091 - Rio de Janeiro – RJ 
CNPJ: 33.060.740/0001-72 - Indústria Brasileira 
®Marca Registrada 

 

atendimento@mantecorp.com 
 

www.mantecorp.com 
 

 
Lote: 
Fab.:  mês/ano 
Val.:  mês/ano 

Código de barras 
 

 
 
  
 

Central de Atendimento 08000117788 - Cx. Postal 18114 - CEP 04626-970 – 
São Paulo-SP (logo) 
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Dizeres de Cartucho (frente e laterais) 
 
Logo Mantecorp 

NUJOL® 
petrolato líquido 

 
100% óleo mineral 

 
 
Uso oral ou tópico 
 
Uso adulto e pediátrico 
 
Conteúdo 200 ml 
 
 
Laxante e terapia em uso tópico para pele ressecada e áspera 
 
Sem cheiro/ Sem gosto 
 
 MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA 
RDC ANVISA Nº 199/2006. AFE Nº 1.00093-0 
 
Farm. Resp.:  Lucia Lago Hammes CRF-RJ 2804 
 
MANTECORP INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA 
Estrada dos Bandeirantes, 3091 - Rio de Janeiro – RJ 
CNPJ: 33.060.740/0001-72 - Indústria Brasileira 
®Marca Registrada 
 

atendimento@mantecorp.com 
www.mantecorp.com 

 
 

 
Lote: 
Fab.:  mês/ano 
Val.:  mês/ano 

Código de barras 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Central de Atendimento 08000117788 - Cx. Postal 18114 - CEP 04626-970 – 
São Paulo-SP (logo) 
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Dizeres de Cartucho (verso) 
 
NUJOL® 
petrolato líquido 
 
 
 
TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS 
CRIANÇAS. 
 
Para correta util ização deste medicamento, solicite orientação do farmacêutico. 
 
 
AO PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER 
CONSULTADO. 
 
Indicações 
NUJOL é indicado como laxante e terapia em uso tópico para pele ressecada e 
áspera. 
 
Contra-indicações 
Deve-se evitar o uso de NUJOL na presença de náuseas, vômitos, dor 
abdominal, gravidez, dificuldade de deglutição, refluxo gastroesofágico e 
pacientes acamados .  Esse medicamento é contra-indicado para crianças 
menores de 6 anos. 
 
Advertências 
Laxantes não devem ser utilizados por mais de uma semana, a menos que 
indicado por um médico. Não administrar NUJOL junto com alimentos ou 
quando houver presença de hemorragia retal.  Se notar alteração repentina dos 
hábitos intestinais durante duas semanas, consulte um médico antes de fazer uso 
de laxantes.  Desaconselhável após cirurgia anorretal,  pois poderá causar prurido 
anal.  A exposição ao sol após a aplicação do produto na pele pode provocar 
queimaduras. O produto não contém protetor solar e não protege contra os raios 
solares. Há risco de toxicidade por aspiração. 
 
Uso durante a gravidez e lactação 
O uso crônico durante a gravidez pode causar hipoprotrombinemia e doença 
hemorrágica do recém-nascido. Não deve ser util izado durante a gravidez e 
amamentação, exceto sob orientação médica. 
 
Interações Medicamentosas 
O uso prolongado pode reduzir a absorção das vitaminas lipossolúveis (A, D, E 
e K) cálcio, fosfatos e alguns medicamentos administrados por via oral,  como 
anticoagulantes cumarínicos ou indandiônicos, anticoncepcionais e glicosídeos 
cardíacos.  
 
Reações Adversas 
Efeitos metabólicos: redução do nível sérico de betacaroteno. 
Efeitos gastrintestinais: dosagem oral excessiva pode resultar em incontinência 
anal e prurido anal.  
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Efeitos respiratórios: o óleo mineral deprime o reflexo da tosse facilitando a 
aspiração podendo ocorrer pneumonia lipídica, mesmo em indivíduos normais.  
Os pacientes menores de 6 anos, idosos, debilitados e com disfagia estão mais 
sujeitos à aspiração de gotículas de óleo que pode levar a pneumonia lipídica. 
 
Modo de usar  
No tratamento da prisão de ventre, 15 ml (1 colher de sopa) à noite e outra 
dosagem no dia seguinte ao despertar. Caso não obtenha êxito, aumente a 
dosagem para 30 ml (2 colheres de sopa) à noite e 15 ml pela manhã.  
Crianças maiores de 6 anos: 1-2ml/kg de peso à noite ou pela manhã. 
Administração a crianças menores de 6 anos, consulte o seu médico.  
 
Atenção: O uso oral de óleo mineral aumenta o risco de desenvolvimento de 
pneumonia lipoídica. Pacientes com disfagia, desordens neuromusculares que 
afetam a deglutição e o reflexo do vômito, além de alterações estruturais da 
faringe e esôfago apresentam risco aumentado de desenvolvimento de 
pneumonia lipoídica. Esta predisposição é potencializada em neonatos e idosos.  
 
 
Composição: petrolato líquido (óleo mineral).  
Cuidados de conservação: Nujol deve ser conservado em temperatura entre 
15ºC e 30ºC, protegido da luz.  
 
NUJ 08F2/mar/08 
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Dizeres de Rótulo 
 
NUJOL® 
petrolato líquido 
 
100% óleo mineral  
 
 
 
120 ml 
 
Uso oral ou tópico 
 
Uso adulto e pediátrico 
 
 
Conservar em temperatura entre 15ºC e 30ºC, protegido da luz. 

 

atendimento@mantecorp.com 
 
 
Mantecorp (logo) 
 
Lote:  
Val.:  mês/ano 
 
 
Dizeres de Rótulo 
 
NUJOL® 
petrolato líquido 
 
100% óleo mineral  
 
 
200 ml 
 
Uso oral ou tópico 
 
Uso adulto e pediátrico 
 
 
Conservar em temperatura entre 15ºC e 30ºC, protegido da luz. 
 

atendimento@mantecorp.com 
 
 
Mantecorp (logo) 

Central de Atendimento 08000117788 - Cx. Postal 18114 - CEP 04626-970 – 
São Paulo-SP (logo) 

Central de Atendimento 08000117788 - Cx. Postal 18114 - CEP 04626-970 – 
São Paulo-SP (logo) 
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Lote:  
Val.:  mês/ano 


