FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO
SÉDATIF PC comprimidos, caixa com 60 e 80 comprimidos de 300 mg cada.
ADMINISTRAÇÃO: Via oral.
USO ADULTO E PEDIÁTRICO
MEDICAMENTO HOMEOPÁTICO

COMPOSIÇÃO SÉDATIF PC
Cada comprimido contém:
Aconitum napellus 6 CH .................... 0,5 mg
Belladonna 6 CH ............................... 0,5 mg
................. 0,5 mg
Chelidonium majus 6 CH ................... 0,5 mg
Abrus precatorius (Jequirity) 6 CH .... 0,5 mg
Viburnum opulus 6 CH ...................... 0,5 mg
Excipientes qsp ....................... 1 comprimido
Excipientes: sacarose, lactose e estearato de magnésio vegetal.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE
Como este medicamento funciona?
As substâncias utilizadas na fabricação dos medicamentos homeopáticos
foram estudadas em indivíduos sãos. Os sinais e sintomas desenvolvidos nessa
experimentação revelaram alterações no organismo provocadas pelas substâncias.
Os medicamentos homeopáticos a partir dessas substâncias são preparados em
doses mínimas e a ação é inversa à provocada na experimentação.
Baseado na Lei de cura: “O semelhante pode curar o semelhante”, os medicamentos
homeopáticos curam os pacientes. Assim, as substâncias que provocam excitação
nervosa, ansiedade, insônia são utilizadas em doses homeopáticas para curar
esses mesmos distúrbios.
Para que este medicamento serve?
SÉDATIF PC é indicado como auxiliar do tratamento da tensão emocional
e mental, nervosismo, ansiedade, inquietude e irritabilidade. Distúrbio do sono.
A INDICAÇÃO DESTE MEDICAMENTO SOMENTE PODERÁ SER ALTERADA
A CRITÉRIO DO PRESCRITOR.
Como devo usar este medicamento?
Posologia sugerida:
Adultos e crianças: Chupar 2 comprimidos 3 vezes ao dia por via oral, até a melhora
dos sintomas.
Antes de usar observe o aspecto do medicamento:
Os comprimidos devem estar com coloração uniforme, sem apresentarem
manchas.
USE O MEDICAMENTO SOMENTE DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE.
SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR. NÃO DESAPARECENDO OS
SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO DO PRESCRITOR.
MANTENHA SEMPRE A DOSE E A FREQÜÊNCIA INDICADAS PELO
PRESCRITOR OU O MODO DE TOMAR SUGERIDO NESTA BULA.
Quando não devo usar este medicamento?
Este produto não deve ser utilizado por pessoas hipersensíveis aos componentes
da fórmula.
Advertências: Informe ao prescritor o aparecimento de sintomas novos, agravação
de sintomas atuais ou retorno de sintomas antigos.
Intolerâncias: Este medicamento contém LACTOSE.
Atenção diabéticos: Este medicamento contém SACAROSE.
Gravidez e lactação: Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência
do tratamento ou após o seu término. Informe ao médico se estiver amamentando.
O que fazer se alguém usar uma grande quantidade deste medicamento
de uma só vez?
Não existem relatos de casos de superdosagem durante o tratamento com
SÉDATIF PC.
Em caso de ingestão acidental, e/ou ingestão acima da dose sugerida/prescrita
pelo clínico, ou em casos de sintomas que causem mal estar durante o tratamento,
procure seu clínico ou farmacêutico.
Onde e como devo guardar este medicamento?
TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS
CRIANÇAS.
Proteger da luz solar e de fontes de radiação eletro magnética, como por exemplo:
forno de microondas, aparelho celular, televisão, etc.

Armazenar em local seco e a temperatura ambiente (15-30 ºC).
PARA SUA SEGURANÇA, MANTENHA O MEDICAMENTO NA EMBALAGEM
ORIGINAL ATÉ SEU USO TOTAL.
Informações Gerais:
Use o medicamento dentro do prazo de validade.
Contribua com o tratamento: relate ao prescritor todos os tratamentos que você
já fez ou está fazendo. Atenda às sugestões do prescritor, para que seu tratamento
Consulte um clínico regularmente. Ele avaliará corretamente a evolução do
tratamento. Siga corretamente suas orientações.
O uso inadequado do medicamento pode mascarar ou agravar sintomas.
Não observando o resultado esperado, consulte o prescritor ou farmacêutico.
do médico.
O que devo saber sobre o medicamento homeopático?
Medicamentos homeopáticos são indicados segundo a individualidade de cada
A dose do medicamento homeopático é individualizada para cada paciente.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE
Características farmacológicas:
SÉDATIF PC é um medicamento homeopático composto, preparado a partir das
substâncias descritas a seguir. Sua indicação está de acordo com o princípio da
indivíduos sadios, através da experimentação, se tornam capazes de curar esses
sintomas nos pacientes. As altas diluições homeopáticas, de um lado, desenvolvem
sua atividade terapêutica e, de outro, garantem a não toxicidade do medicamento.
Por se tratar de um medicamento homeopático, SÉDATIF PC pode ser utilizado
por adultos e crianças, não apresenta efeitos secundários, como sonolência, não
ACONITUM NAPELLUS: Ansiedade, tensão física e mental. Humor variável.
BELLADONNA: Ansiedade nervosa e inquietação. Irritabilidade. CALENDULA:
Nervosismo extremo, grande irritabilidade. CHELIDONIUM MAJUS: Grande
ansiedade. Confusão mental. ABRUS PRECATORIUS: Pacientes irritáveis.
Indisposição. VIBURNUM OPULUS: Irritabilidade excessiva. Confusão mental.
Indicações terapêuticas:
SÉDATIF PC é indicado como auxiliar do tratamento da tensão emocional
e mental, nervosismo, ansiedade, inquietude e irritabilidade. Distúrbio do sono.
Contra-indicações:
Este produto não deve ser utilizado por pessoas hipersensíveis aos componentes
da fórmula.
Intolerâncias: Este medicamento contém LACTOSE.
Atenção diabéticos: Este medicamento contém SACAROSE.
Posologia sugerida:
Adultos e crianças: 2 comprimidos 3 vezes ao dia por via oral, até a melhora dos
sintomas. Os comprimidos devem ser chupados ou dissolvidos em um pouco de
água. Em caso de distúrbios do sono, tomar SÉDATIF PC durante o dia e antes
de deitar.
No caso de esquecimento da administração do SÉDATIF PC não tomar uma dose
dupla para compensar a dose esquecida.
Advertências:
As orientações e recomendações previstas na bula estão relacionadas à via
de administração indicada. O uso por outras vias pode envolver risco e devem
estar sob a responsabilidade do prescritor.
Gravidez e lactação:
Não há riscos na utilização deste medicamento durante a gravidez e a lactação.
Armazenagem:
Manter em local seco e a temperatura ambiente (15-30 ºC). Proteger da luz solar
e de fontes de radiação eletro magnética, como por exemplo: forno de microondas,
aparelho celular, televisão, etc. Para sua segurança, mantenha o medicamento
na embalagem original até seu uso total.
TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS
CRIANÇAS.
ESTE MEDICAMENTO É HOMEOPÁTICO
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