Descrição do produto
COMPLEXO SENNA ALMEIDA PRADO 46
PICOSSULFATO DE SÓDIO + CASSIA SENNA 1DH + POLYGONUM PUNCTATUM 1CH
+ COLLINSONIA CANADENSIS 1 CH
Formas Farmacêuticas e Apresentações:
Comprimidos - Frasco com 60 comprimidos
USO ADULTO
USO ORAL / INTERNO
Cada comprimido contém:
Picossulfato de sódio 0,005 g
Cássia senna 1DH 0,020 g
Polygonum punctatum 1CH 0,015 g
Collinsonia canadensis 1CH 0,015 g
Excipiente qsp 1 comprimido
(Lactose, celulose microcristalina e estearato de magnésio)
Informação ao paciente:
Ação esperada do medicamento: Laxativo de contato, indicado como auxiliar no
tratamento da prisão de ventre.
Cuidados de armazenamento: Conservar o produto em temperatura ambiente
(entre 15 e 30°C). Proteger da luz e umidade.
Prazo de validade: Observada a correta forma de armazenagem, a validade é de 24
meses, a partir da data de fabricação. Não use medicamento com o prazo de
validade vencido, pois pode ser prejudicial à sua saúde. Após aberto, deve ser
permanecer na embalagem original.
Gravidez e lactação: Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do
tratamento ou após o seu término. Informar ao médico se está amamentando.
Cuidados de administração: Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre
os horários, as doses e a duração do tratamento.
Interrupção do tratamento: Não interromper o tratamento sem o conhecimento do
seu médico.
Reações Adversas: Informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis.
Pode ocorrer desconforto gastrointestinal e diarréia em altas dosagens.
"TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS
CRIANÇAS."

Ingestão concomitante com outras substâncias:
Não há referências.
Contra-indicações e Precauções:
“Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do
início, ou durante o tratamento”

Não deve ser utilizado por pacientes com doenças inflamatórias do trato
gastrointestinal. Não utilizar o produto por períodos prolongados sem o
conhecimento do médico. Não utilizar o produto durante a gravidez sem orientação
médica. Mulheres que estejam amamentando não devem utilizar o produto.

"NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO, PODE SER
PERIGOSO PARA SUA SAÚDE."
INFORMAÇÃO TÉCNICA:
Características químicas e farmacológicas do medicamento:
Picossulfato de sódio: É um laxativo de contato que pertence ao grupo
triarilmetano. Após metabolização bacteriana, estimula a mucosa local promovendo
aumento de peristaltismo do cólon, determinando o esvaziamento do intestino.
Cássia senna: Promove excitação motora das fibras musculares lisas do intestino
grosso. O princípio ativo é a emodina que é um catártico de ação relativamente
suave. As emodinas são excretadas na luz do intestino grosso, onde produzem uma
ação irritante direta e também ativam o plexo de querbach. A peristalse propulsiva
é muito estimulada no cólon.
Polygonum punctatum: Auxilia no tratamento de hemorróidas, especialmente
quando há hemorragia e em hemorróidas pruriginosa.
Collinsonia canadensis: Auxiliar no tratamento de constipação, acompanhada de
grande flatulência, cólicas abdominais e hemorróidas.
Indicações:
Laxativo de contato, indicado como auxiliar no tratamento da prisão de ventre.
Contra-Indicações:
Não deve ser utilizado por pacientes com obstrução intestinal, quadros abdominais
cirúrgicos agudos, apendicite, doenças inflamatórias agudas do intestino e
desidratação.
Não utilizar o produto durante a gravidez e amamentação sem orientação médica.
Pacientes que tenham apresentado hipersensibilidade aos componentes da fórmula.
Precauções e Advertências:
- Respeitar sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.
- Como todo laxante, este produto não deve ser tomado sem interrupção por
períodos prolongados.
- Se houver necessidade diária de laxantes, a causa de constipação deve ser
investigada.
Interações Medicamentosas:
O uso concomitante de diuréticos ou adrenocorticosteróides pode aumentar o risco
de desequilíbrio eletrolítico se forem usadas doses excessivas do produto.
O desequilíbrio eletrolítico pode levar ao aumento da sensibilidade aos glicosídeos
cardíacos.

Reações adversas/colaterais e alterações de exames laboratoriais:
Reações Adversas:
- Casos raros de desconforto abdominal e diarréia foram relatados.
- Altas doses e a administração crônica podem causar perdas de eletrólitos,
principalmente de potássio.
Interferência em exames laboratoriais:
Não há referências.
Posologia:
USO INTERNO - USO ORAL
Adultos: 1 ou 2 comprimidos à noite, ao deitar.
Superdosagem:
No caso de administração de altas doses do produto, podem ocorrer diarréia,
espasmos, cólicas abdominais e uma significante perda de potássio. No caso de
superdosagem acidental, procure orientação médica.
Tratamento da superdosagem:
Se ocorrer superdosagem acidental, após a ingestão, a absorção pode ser
minimizada ou prevenida por meio de lavagem gástrica dependendo do caso de
indução de vômito. Pode ser necessária a reposição de líquidos e de eletrólitos.
Pode ser de grande utilidade a administração de antiespasmódicos.
Pacientes idosos: Não há referências sobre qualquer influência do fármaco em
relação a idade, a não ser as contra-indicações já referidas anteriormente.
ESTE PRODUTO É UM NOVO MEDICAMENTO E EMBORA AS PESQUISAS
TENHAM INDICADO EFICÁCIA E SEGURANÇA, QUANDO CORRETAMENTE
INDICADO, PODEM OCORRER REAÇÕES ADVERSAS IMPREVISÍVEIS, AINDA
NÃO DESCRITAS OU CONHECIDAS. EM CASO DE SUSPEITA DE REAÇÃO
ADVERSA, O MÉDICO RESPONSÁVEL DEVE SER NOTIFICADO.
"Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas,
procure orientação médica"
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