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Polygala senega 0,07mL/mL
MEDICAMENTO FITOTERÁPICO
Nome científico: Polygala senega L.
Nome da família botânica: Polygalaceae
Nomenclatura popular: Polígala
Parte da planta utilizada: Raízes
APRESENTAÇÕES
Xarope 0,07mL/mL: cartucho contendo frasco pet. Âmbar com 150mL.
USO ORAL. USO ADULTO ACIMA DE 02 ANOS.
COMPOSIÇÃO: cada mL contém:
Extrato fluido de Polygala senega................................ 0,07mL*
*equivalente a 0,7mg de saponinas triterpênicas
Excipientes (água deionizada, álccol etílico, corante caramelo, essência, metilparabeno, propilparabeno e
sacarose).
INFORMAÇÕES AO PACIENTE
1. PARA QUÊ ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?
Este medicamento é indicado para o tratamento da bronquite crônica e faringite.
2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?
Este medicamento possui propriedades expectorantes e broncodilatadoras, facilitando a eliminação
das secreções brônquicas em caso de obstrução das vias aéreas superiores.
3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?
O uso deste medicamento é contraindicado para pacientes com hipersensibilidade aos componentes
da fórmula e pessoas com gastrite.
Este medicamento é contraindicado para menores de 02 anos de idade.
Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do
cirurgião dentista.
4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?
De acordo com a categoria de risco de fármacos destinados ás mulheres grávidas, este fitoterápico
apresenta categoria de risco C: não foram realizados estudos em animais e nem em mulheres
grávidas.
Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do
cirurgião dentista.
Este medicamento não deve ser usado durante a amamentação, exceto sob orientação médica
ou do cirurgião dentista.
Este medicamento é contraindicado para menores de 02 anos de idade.
Atenção diabéticos: contém açúcar.
Informe seu médico ou cirurgião dentista se você está fazendo uso de algum outro
medicamento.
5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?
Conservar o produto em sua embalagem original, em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C).
Proteger da luz e umidade.
Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.
Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Características físicas e organolépticas do medicamento: líquido viscoso de coloração caramelo
com odor e sabor característico de eucalipto e mentol.
Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você
observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.
Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.
6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?
USO ORAL
Crianças de 02 a 12 anos: tomar 10mL (1 colher de sobremesa), três vezes ao dia.
Adultos e crianças acima de 12 anos: tomar 15mL (1 colher de sopa), três vezes ao dia.
Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure
orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico
ou cirurgião dentista.
7.

O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE
MEDICAMENTO?
Caso haja esquecimento da ingestão de uma dose, seguir o tratamento conforme as dosagens
recomendadas
Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião
dentista.
8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?
Até o momento não são conhecidos relatos de situações e/ou condições recomendando qualquer tipo
de cuidado especial quanto á administração do produto. A ingestão de altas doses produzem efeito
emetizante (provoca vômito) e diarreia, além de distúrbios gastrintestinais.
Informe ao seu médico ou cirurgião dentista ou farmacêutico sobre o aparecimento de reações
indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe a empresa entrando em contato através do
Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).
9.

O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A
INDICADA DESTE MEDICAMENTO?
A ingestão de altas doses produzem efeito emetizante (provoca vômito) e diarreia além de distúrbios
gastrintestinais.
Procurar auxílio médico para que sejam adotadas as medidas habituais de apoio e controle das
funções vitais
Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro
médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 7222 6001, se
você precisar de mais orientações.
SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR, NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS
PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.
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