Alcalone Plus

hidróxido de alumínio, hidróxido
de magnésio, dimeticona
USO ADULTO E PEDIÁTRICO
FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO
Suspensão: Frascos com 240 ml e com 100 ml.
COMPOSIÇÃO
Suspensão:
Cada colher das de chá ou 5 ml contém:
Hidróxido de Magnésio ......................................................................................................... 200 mg
Hidróxido de Alumínio ........................................................................................................... 200 mg
Dimeticona ............................................................................................................................. 20 mg
Excipientes ( Açúcar, Nipagin, Nipazol, Ess. de Caramelo, Sacarina sódica, Sorbitol, Hidroxietilcelulose)
q.s.p. .......................................................................................................................................... 5 ml
INFORMAÇÕES AO PACIENTE
- Conservar em local fresco e ao abrigo da umidade.
- O produto não deve ser utilizado fora do prazo de validade indicado no cartucho sob risco de não
produzir os efeitos esperados.
- A associação de Hidróxido de Magnésio ao Hidróxido de Alumínio confere a ALCALONE PLUS propriedades antiácidas , sem causar constipação intestinal ou efeito laxante pelo antagonismo de ação
destas duas bases.
- Informar o médico a ocorrência de gravidez durante o tratamento ou caso surjam reações desagradáveis como náuseas e vômitos.
- Contra-indicações e precauções: pacientes portadores de doenças renais só deverão utilizar o medicamento sob orientação médica.
“TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.”
“NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO; PODE SER PERIGOSO
PARA SUA SAÚDE.”
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
ALCALONE PLUS encerra um polímero da sílica, a Dimeticona, de ação antiácida devido a presença
dos Hidróxidos de Alumínio e Magnésio.
Diversos trabalhos vieram demonstrar a importância da Dimeticona no tratamento da aerofagia e na
eliminação de gases excessivos acumulados no trato gastrintestinal.
Rider e colaboradores demonstraram em experiência clínica, em cerca de 200 pacientes, sua importância no tratamento de pacientes com excesso de gases no trato gastrintestinal ( Use of silicone in the
treatment of intestinal gas and bloating-JAMA-Dec. 17/60)
Por outro lado, a formação de bolhas de gases no trato gastrintestinal contribui para o aumento da acidez
que deverá ser corrigida a fim de evitar a contínua formação das mesmas.
INDICAÇÕES
Como antiácido e antiflatulento.
Como coadjuvante no tratamento da úlcera péptica, ou outras doenças gastrintestinais, onde é necessário
neutralizar o elevado grau de acidez.

CONTRA-INDICAÇÕES
Os antiácidos que contém Hidróxido de Alumínio formam complexos com a Tetraciclina tornandoa inabsorvível, portanto, ALCALONE PLUS não deve ser usado por pacientes que estejam fazendo uso
de qualquer forma de Tetraciclina.
PRECAUÇÕES
Pacientes com insuficiência renal, salvo sob vigilância médica, não devem fazer uso de ALCALONE
PLUS uma vez que o Hidróxido de Magnésio pode causar depressão do sistema nervoso central em
presença deste tipo de distúrbio. O Hidróxido de Alumínio, na vigência de dietas hipofosforadas pode
provocar uma deficiência de fósforo.
Pacientes Idosos: Não existem advertências ou recomendações especiais sobre o uso do produto por
pacientes idosos. Devendo levar em consideração o estado geral do paciente.
Gravidez e Lactação: Antes de usar um antiácido consulte seu médico.
REAÇÕES ADVERSAS
Doses excessivas podem provocar perturbações gastrintestinais como náuseas e vômitos.
INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS
Os antiácidos orais podem reduzir a absorção de certos fármacos, particularmente Tetraciclinas, fenitoínas,
digoxina, agentes hipoglicêmicos e antagonistas H2, desta forma, ALCALONE PLUS deve ser administrado pelo menos uma hora antes ou depois da administração destes medicamentos.
POSOLOGIA
Suspensão:
Crianças: 1 colher das de chá, 1 a 2 vezes ao dia.
Adultos: 1 a 2 colheres de sobremesa (10 ml), 4 vezes ao dia.
NOTA: ALCALONE PLUS deve ser tomado de meia a uma hora após as refeições e ao deitar.
AGITE A SUSPENSÃO ANTES DE USAR.
SUPERDOSAGEM:
Conduta na superdosagem: na eventualidade de injestão acidental de doses muito acima da preconizada,
recomenda-se adotar as medidas habituais de controle das funções vitais.
SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR; NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS
PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.
Nº do lote, data de fabricação e validade: vide cartucho.
Reg. MS nº 1.0577.0002.004.5
Farm. Responsável: Dra. Elaine C.M.Pessôa - CRF-SP nº 14.059
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