SUPERFÍCIE EXTERIOR DA TAMPA E BASE EXTERIOR DA CAIXA


EUPHON PASTILHAS

Extracto de erísimo - 10 mg
70 Pastilhas
Lote:
Validade:
Composição
Erísimo (extracto seco aquoso).........................................................................10,000 mg
Excipientes ( glucose, sacarose, entre outros) q. b. p.......................................1 pastilha
Indicações terapêuticas
Tratamento sintomático da afonia, rouquidão e tosses irritativas.
Afecções laríngeas.
Classificação Farmaco-terapêutica
Grupo VI - 2 – medicamentos do aparelho respiratório – medicamentos para aplicação
tópica na orofaringe.
Contra-indicações
Crianças de idade inferior a 6 anos (risco de engolir as pastilhas).
Devido à presença de sacarose, glucose e açúcar invertido, este medicamento está contraindicado no caso de intolerância à frutose, de sindroma de má absorção de glucose e
galactose ou de deficiência em sucrase-isomaltase.
Posologia usual
Adultos: 10 a 12 pastilhas por dia
Crianças a partir dos 6 anos: 5 a 6 pastilhas por dia
Modo e via de administração e qual o momento mais favorável à administração e
duração da administração
Deixar dissolver na boca e engolir, quando necessário, não ultrapassando a posologia
máxima diária, durante o tempo suficiente para sentir melhoras, até um máximo de 5 dias.
Registo n.º 8834101 no INFARMED

Medicamento não sujeito a receita médica
Fabricado por: Laboratoires Mayoly Spindler - França
Detentor da A.I.M.:
Jaba Recordati, S.A.
Lagoas Park, Edifício 5, Torre C, Piso 3
2740-298 Porto Salvo
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SUPERFÍCIE INTERIOR DA TAMPA

Efeitos secundários
Devido à presença do vermelho de cochonilha pode haver o risco de reacções alérgicas.
Interacções
Não estão descritas.
Precauções
Se for diabético ter em conta que cada pastilha contém à volta de 0, 6 g de açúcar.
No caso de persistência dos sintomas para além de 5 dias e/ou febre associada a situação
deverá ser reavaliada.
Efeitos em grávidas, lactentes, crianças e idosos
Não estão descritas malformações nem efeitos tóxicos sobre o feto, no entanto, como
medida de precaução, é preferível não utilizar na gravidez. Nos lactentes e crianças até 6
anos está contra-indicado. Nas crianças mais velhas e idosos não estão descritos quaisquer
efeitos nefastos.
Efeitos sobre a capacidade de condução e utilização de máquinas
Nenhuns.
Sobredosagem
Em princípio não se verifica.
Lista de excipientes cujo conhecimento seja eventualmente necessário para a
utilização conveniente do medicamento
Contém sacarose, glucose e açúcar invertido.
Conselhos ao utente
Todos os medicamentos para além dos efeitos benéficos, podem apresentar efeitos
secundários.
Caso ocorra algum efeito diferente dos mencionados nos “efeitos secundários” deve
comunicá-lo ao seu médico ou farmacêutico
Não se esqueça de verificar se o medicamento está dentro do prazo de validade inscrito na
embalagem.
Medicamento não sujeito a receita médica.
Manter fora do alcance e da vista das crianças.
Não guardar acima de 25ºC.
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