
meses contados a partir da data de fabricação.
Não use medicamentos com o prazo de validade 
vencido.

GRAVIDEZ E LACTAÇÃO:
Este medicamento somente pode ser utilizado por 
mulheres grávidas ou amamentando desde que 
sob prescrição médica ou do cirurgião-dentista.
Informe seu médico a ocorrência de gravidez na 
vigência do tratamento ou após o seu término.
Informe ao médico se está amamentando.

CUIDADOS DE ADMINISTRAÇÃO:
Não tomar  junto com outros 
medicamentos, pois existe o risco do carvão 
absorver o medicamento, e este perder sua 
ação.
Siga a orientação do seu médico, respeitando 
sempre os horários, as doses e a duração do 
tratamento.

Não interrompa o tratamento sem o conhecimento 
do seu médico.

REAÇÕES ADVERSAS:
Constipação intestinal (intestino preso).

Informe seu médico o aparecimento de reações 
desagradáveis.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO 
FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

INGESTÃO CONCOMITANTE COM OUTRAS 
SUBSTÂNCIAS:
Potencialmente  absorve a maioria 
das substâncias químicas, então não se deve 
tomá-lo, com qualquer tipo de medicamento.

CONTRA-INDICAÇÕES E PRECAUÇÕES:
O produto não deve ser usado por pacientes 
com hipersensibilidade aos componentes da 
fórmula.
Não usar o produto no caso de intoxicação 
aguda.

Uso em idosos, crianças e outros grupos de 
risco:
Como  não é absorvido, não 
existe restrições para nenhum destes grupos de 
paciente.

Atenção: este medicamento contém açúcar, 
portanto, deve ser usado com cautela em 
portadores de diabetes.
Este medicamento somente pode ser utilizado 
durante a gravidez sob prescrição médica ou do 
cirurgião-dentista.
Informe seu médico sobre qualquer medicamento 
que esteja usando, antes do início, ou durante o 
tratamento.

NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO 
DO SEU MÉDICO, PODE SER PERIGOSO PARA 
SUA SAÚDE.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS:
As substâncias adsorventes, como o carvão 
ativado, tem a propriedade de unir substâncias 
à sua superfície, o que lhes permite fixar toxinas 
bacterianas, químicas irritantes e gases; atuam 
também como protetor das mucosas. O carvão 
ativado é obtido por aquecimento de substâncias 
orgânicas de origem vegetal (em geral, madeira), 
submetidas rapidamente a um processo, a 
alta temperatura com o vapor de água, para 

aumentar seu poder adsorvente por aumento de 
sua superfície.

 não é absorvido pelo t rato 
gastrintestinal. Pode-se ingeri-lo, até as três horas 
posteriores à ingestão da substância tóxica.

INDICAÇÕES:
 pode ser utilizado em todos os 

casos que se necessite da absorção de gases e 
toxinas, bem como auxiliar no tratamento de 
enterites, colites e enterocolites, aerofagias e 
meteorismos.

CONTRA-INDICAÇÕES:
O produto não deve ser usado por 
pacientes com hipersensibilidade aos 
componentes da fórmula.
Não usar o produto no caso de intoxicação 
aguda.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS:
Gerais: não tomar  junto com 
outros medicamentos, pois existe o risco 
do carvão absorver o medicamento, e este 
perder sua ação.
Pediatria: não é recomendado o uso do 
medicamento a crianças abaixo de 2 anos.
Gravidez: este medicamento somente pode 
ser utilizado por mulheres grávidas desde 
que sob prescrição médica ou do cirurgião 
dentista.
Amamentação: o produto não apresenta 
nenhum risco durante a amamentação.
Atenção diabéticos: contém açúcar.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:
Potencialmente  absorve a maioria 
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Faca: 225 x 150 mm

carvão vegetal ativado 
Comprimido

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO
FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO:
Comprimido: caixa com 20 comprimidos.

USO ADULTO E PEDIÁTRICO (crianças maiores 
de 2 anos)

COMPOSIÇÃO:
Comprimido
Cada comprimido contém:
carvão vegetal ativado .......................... 250 mg
Excipientes: glicose de milho, sacarose, celulose 
microcristalina, lactose, amido de milho, talco grau 
farmacêutico, metilparabeno, propilparabeno, 
glicolato de amido monossódico, estearato de 
magnésio.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE
AÇÃO ESPERADA DO MEDICAMENTO:
O carvão vegetal medicinal ativado age como 
desinfetante e desodorizante, absorvendo gases 
(flatulência) e toxinas bacterianas que provém de 
processos alimentares, aerofagias (gases formados 
no estômago).

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO:
 deve ser conservado em sua 

embalagem original, em temperatura ambiente 
(15 a 30°C) e protegido da umidade.

PRAZO DE VALIDADE:
  possui um prazo de validade de 36 

das substâncias químicas, então não se deve 
tomá-lo, com qualquer tipo de medicamento.

I N T E R F E R Ê N C I A  E M  E X A M E S 
LABORATORIAIS:

 não apresenta interferência em 
exames laboratoriais.

REAÇÕES ADVERSAS/COLATERAIS:
Constipação intestinal.

POSOLOGIA:
Adultos: 4 a 6 comprimidos por dia, em duas 
doses divididas, nos intervalos das refeições.
Crianças: metade da dose indicada para adultos, 
com um pouco de água.

SUPERDOSAGEM:
Não há relatos de superdose com o uso de 

, mesmo porque, o carvão medicinal 
não é absorvido.

PACIENTES IDOSOS:
Não há restrições específicas para o uso em 
pacientes idosos.

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR. 
NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, 

PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.

Número do lote, data de fabricação e data de 
validade: vide cartucho.

Registro MS – 1.3346.0002
Farm Resp.: Vera Lúcia Carvalho Mazzola

CRF-SP n° 8589
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CNPJ 60.665.981/0001-18 – Indústria Brasileira
Farm. Resp.: Ishii Massayuki - CRF-SP n° 4863


