ÁCIDO FÓLICO IFAL
Ácido fólico 0,2mg/mL
APRESENTAÇÃO
Frasco contendo 30mL de solução oral.
USO ORAL. USO ADULTO PEDIÁTRICO.
COMPOSIÇÃO: Cada mL de solução contém:
Ácido fólico (vitamina B9).......................................................................................................0,2mg
Excipientes: água purificada, carmelose sódica, essência, hidróxido de sódio, metilparabeno, propilenoglicol, propilparabeno e sorbitol.
Cada 20 gotas equivale a 1 mL.
INFORMAÇÕES AO PACIENTE
1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?
Este medicamento é indicado para suplementação para prevenção e tratamento da carência de folatos e redução da ocorrência de malformações
fetais.
2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?
O ácido fólico é uma vitamina essencial na multiplicação celular de todos os tecidos, já que é indispensável à síntese do DNA e
consequentemente à divisão celular.
3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?
Este medicamento é contraindicado para pacientes que apresentam hipersensibilidade ao ácido fólico. A presença de ácido fólico nas
preparações líquidas, pode aumentar a absorção do ferro alimentar, o que pode ser prejudicial aos pacientes talassêmicos que apresentam
acúmulo deste elemento nos tecidos. Logo, o medicamento não deve ser administrado antes ou logo após as refeições.
4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMETO?
ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES
Doses de ácido fólico acima de 0,1mg/dia podem mascarar casos de anemia perniciosa, pois as características hematológicas são normalizadas,
enquanto, os danos neurológicos progridem.
INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS
Doses muito altas de ácido fólico podem ocasionar convulsões em pacientes epilépticos tratados com fenitoína
Informe ao 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 temperatura ambiente (entre 15 e 30°C). Proteger da luz e umidade.
Manter o produto em sua embalagem original.
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
Este produto apresenta-se como um líquido viscoso, límpido, coloração amarelada, odor e sabor de laranja.
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 de crianças.
6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?
USO ORAL
Uso adulto:
- Prevenção de ocorrência de malformações fetais: Tomar 2 mL ao dia.
- Prevenção de deficiência de ácido fólico: Tomar 2 mL ao dia. Para gestantes e lactantes tomar 4 mL ao dia.
- Tratamento de deficiência de ácido fólico: Tomar até 5 mL ao dia.
Uso pediátrico:
- Prevenção de deficiência de ácido fólico:
- LACTENTES (0-11 MESES): Tomar 0,5 mL ao dia.
- CRIANÇAS (1-10 ANOS): Tomar 1,5 mL ao dia

Siga corretamente o modo de usar. Em casos 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 esqueça de administrar uma dose, administre-a assim que possível. No entanto, se estiver próximo do horário da dose seguinte, espere por
este horário, respeitando sempre o intervalo determinado pela posologia. Nunca devem ser administradas duas doses ao mesmo tempo.
Siga sempre a orientação do seu médico, respeitando os horários, as doses e a duração do tratamento.
Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião dentista.
8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR?
Este medicamento é bem tolerado. As reações adversas estão relacionadas à ingestão de doses elevada, acima de 15mg/dia. Existem relatos na
literatura de que doses de 15mg ou mais, possam produzir alterações no Sistema Nervoso Central, decorrentes do aumento da síntese de aminas
cerebrais, além de eventuais distúrbios gastrointestinais e também podem comprometer a absorção intestinal do zinco .
Informe ao seu médico, cirurgião dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe
também a empresa através do seu Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).
9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?
Em caso de superdosagem, procurar orientação médica imediatamente.
Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do
medicamento, se possível. Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações sobre como proceder.
“SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR, NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.”
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