NUJOL®
petrolato líquido
óleo mineral puríssimo
NUJOL é um óleo mineral puríssimo utilizado no tratamento da prisão de ventre. Pode também ser
utilizado para prevenir e tratar o ressecamento da pele, pois amacia as áreas ressecadas e ásperas.
Nujol deve ser conservado em temperatura entre 2ºC e 30ºC, protegido da luz.
O prazo de validade do produto encontra-se gravado nesta embalagem. Em caso de vencimento,
inutilize o produto.
Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informar
ao médico se está amamentando.
TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.
SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR, NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE
ORIENTAÇÃO MÉDICA.
A segurança do uso de NUJOL durante a gravidez ainda não foi estabelecida.
NUJOL é indigerível e pouco absorvido. NUJOL não engorda.
Indicações
NUJOL é indicado como laxante, no tratamento da constipação intestinal funcional (prisão de ventre),
assim como no pré-operatório e no esvaziamento do cólon para a realização de exames. Utilizado na
pele, amacia as áreas ressecadas e ásperas.
Contra-indicações
Não fazer uso de NUJOL quando da presença dos seguintes sintomas: náuseas, vômitos, dor abdominal
à esclarecer, gravidez, dificuldade de deglutição, pacientes acamados. Não deve ser utilizado por
crianças menores de 2 anos (administração retal) e crianças menores de 6 anos (administração
oral).
Precauções e Advertências
Laxantes não devem ser utilizados por mais de uma semana a menos que indicado por um médico. Não
administrar NUJOL junto com alimentos ou quando houver presença de hemorragia retal. Se notar
alteração repentina dos hábitos intestinais durante 2 semanas, consulte um médico antes de fazer uso
de laxantes. Desaconselhável após cirurgia anorretal, pois poderá causar prurido anal. A exposição ao
sol após a aplicação do produto na pele pode provocar queimaduras. O produto não contém protetor
solar e não protege contra os raios solares.
Uso durante a gravidez e a lactação
O uso crônico durante a gravidez pode causar hipoprotrombinemia e doença hemorrágica do recémnascido.
Interações Medicamentosas
O emprego prolongado pode reduzir a absorção das vitaminas lipossolúveis (A, D, E e K) e alguns
medicamentos administrados por via oral, como anticoagulantes orais (cumarínicos ou indandiônicos),
anticoncepcionais orais e glicosídeos digitálicos.
Reações Adversas
Efeitos metabólicos: relato de redução do nível sérico de betacaroteno; pode diminuir a absorção de
vitamina A, D, E e K; pode afetar a absorção de cálcio e fosfatos.
Efeitos gastrintestinais: dosagem oral excessiva pode resultar em incontinência anal e prurido anal.

Efeitos respiratórios: pneumonite lipídica e embolismo com óleo mineral foram relatados em uma criança
com 5 meses com doença de Hirschsprung que recebeu vários enemas para tratamento de fezes
impactadas – acredita-se que o óleo mineral tenha acesso ao pulmão por via linfática. Pneumonia
lipídica pode acontecer após ingestão oral e consequente aspiração do óleo mineral. Os menores de 6
anos, idosos, debilitados e indivíduos com disfagia estão mais sujeitos à aspiração de gotículas de óleo
que podem levar a pneumonia lipídica.
Posologia
No tratamento da prisão de ventre, 1 colher de sopa à noite e outra no dia seguinte ao despertar. Caso
não obtenha êxito, aumente a dosagem para 2 colheres à noite e 1 pela manhã.
Crianças maiores de 6 anos: ½ colher de sopa a noite ou pela manhã (1-2ml / kg de peso de Nujol).
Administração a crianças menores de 6 anos, consulte o seu médico.
Superdose
Dose oral excessiva pode resultar em incontinência anal e prurido anal.
Pacientes idosos
Não se recomenda seu uso para pacientes idosos. Os idosos estão mais sujeitos à aspiração de
gotículas de óleo que podem produzir pneumonia lipídica.
Composição: petrolato líquido (óleo mineral).
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