
Kalloplast Sol. Oral Bula – H1 BKL 

MODELO DE ROTULAGEM 
KALLOPLAST SOLUÇÃO TÓPICA 

(Bula) 
 
Kalloplast  
ácido salicílico + ácido lático 
 
FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO: 
Solução Tópica. Cartucho contendo frasco com 5 ml. 
 
USO ADULTO 
 
USO EXTERNO 
 
COMPOSIÇÃO: 
Cada ml do produto contém: 
ácido salicílico (DCB 0340)................................................... 0,20 g 
ácido lático (DCB 0274)....................................................... 0,15 ml 
colódio elástico q.s.p. ........................................................... 1,00 ml 

      
INFORMAÇÕES AO PACIENTE: 
Ação esperada do medicamento: amolecimento da queratina no local da calosidade, tornando frouxo o 
epitélio cornificado, causando amolecimento das células, descamando, assim, facilmente a epiderme e posterior 
remoção da calosidade. Os sinais de melhora nos sintomas podem ocorrer em um prazo variável de dias, após o 
início do tratamento. Seu médico é a pessoa adequada para dar-lhe mais informações sobre o tratamento; siga 
sempre suas orientações. Não devem ser utilizadas doses superiores às recomendadas. A interrupção repentina 
deste medicamento não causa efeitos desagradáveis, nem risco, apenas cessará o efeito terapêutico. 
 
Cuidados de armazenamento: conservar em temperatura ambiente (temp. entre 15 e 30 º C) e proteger 
da luz e da umidade. Recomenda-se manter o vidro sempre fechado, evitando que o produto evapore. 
 
Prazo de validade: 24 meses a partir da data de fabricação. 
Ao comprar qualquer medicamento, verifique o prazo de validade. 
Atenção: não use medicamento com prazo de validade vencido. Além de não obter o efeito desejado, 
você poderá prejudicar sua saúde. 
  
Gravidez e Lactação: informe a seu médico a ocorrência de gravidez, durante ou após o uso da 
medicação. Informe ao médico se está amamentando. 
 
Cuidados de Administração: o produto deve ser aplicado somente em cima do calo. A administração do 
produto com outros medicamentos só deverá ser realizada após consulta ao médico. 
 
REAÇÕES ADVERSAS: PODEM OCORRER IRRITAÇÕES CAUSADAS PELOS COMPONENTES DA FÓRMULA. 
EM ALGUNS CASOS, O PRODUTO PODE PRODUZIR, TRANSITÓRIAS NA MAIORIA DAS VEZES, ALGUMAS 
REAÇÕES DESAGRADÁVEIS.   
 

“Informe a seu médico o aparecimento de reações desagradáveis.” 
 
“TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.” 

 
“Informe a seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o 

tratamento.” 
 

“NÃO USE MEDICAMENTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER 
PERIGOSO PARA SUA SAÚDE” 



Kalloplast Sol. Oral Bula – H1 BKL 

 
INFORMAÇÕES TÉCNICAS: 
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS E FARMACOLÓGICAS: a remoção da calosidade se processa 
pela ação queratolítica do Ácido Salicílico. A ação queratolítica ou descamante se processa amolecendo a 
queratina, tornando frouxo o epitélio cornificado, causando tumefação e amolecimento das células, 
descamando, assim, facilmente a epiderme. 
 
INDICAÇÕES: o produto atua como calicida. 
 
CONTRA – INDICAÇÕES: O PRODUTO É CONTRA-INDICADO PARA PACIENTES QUE APRESENTAREM 
ANTECEDENTES DE HIPERSENSIBILIDADE A QUALQUER UM DOS COMPONENTES DA FÓRMULA. 
 
PRECAUÇÕES / ADVERTÊNCIAS: O PRODUTO DEVE SER APLICADO SOMENTE EM CIMA DO CALO. 
 
INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: POSSÍVEIS INTERAÇÕES OU INTERFERÊNCIAS EM RELAÇÃO À 
AÇÃO DE OUTROS FÁRMACOS AINDA NÃO FORAM RELATADAS. 
 
REAÇÕES ADVERSAS E EFEITOS COLATERAIS: PODEM OCORRER IRRITAÇÕES CAUSADAS 
PELOS COMPONENTES DA FÓRMULA. 
 
POSOLOGIA E MODO DE USAR: espalhe algumas gotas de Kalloplast por todo o calo, de modo 
uniforme. Deixe, em seguida, secar durante alguns minutos. Repita o tratamento diariamente. Quando o 
calo começar a se desprender, facilite sua remoção, imergindo a região em água morna.  

 
SUPERDOSAGEM: na eventual superdosagem ou ingestão acidental, imediatamente, suspender a 
medicação e procurar assistência 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. 
 

Número do lote, data de fabricação e prazo de validade: vide cartucho/rótulo. 
 

Atendimento ao Consumidor: 080077 17017 (Ligação Gratuita) 
 

Reg. MS - 1.7287.0014.003-4 
Farm. Resp.: Dr. Carlos Takashi Maki - CRF- SP nº 5606 
 
Hypermarcas S.A. 
Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, 1000 - Barueri – S.P. 
CNPJ nº 02.932.074/0013-25 
Indústria Brasileira 
Marca Registrada 


