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FOLHETO INFORMATIVO: INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR
Kamilosan pomada 10 mg/g
extracto de camomila
Leia atentamente este folheto porque ele contém informações importantes para si.
Este medicamento está disponível sem prescrição médica. No entanto, precisa de utilizar
Kamilosan cuidadosamente para obter os melhores resultados.
Guarde este folheto. Pode necessitar de o ler novamente.
Se necessitar de mais informações ou conselhos, pergunte ao seu farmacêutico.
Deve consultar um médico se os sintomas se agravarem ou não melhorarem após 5 dias.
Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários
não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico
Neste folheto:
1. O que é e para que serve Kamilosan2. Antes de utilizar Kamilosan
3. Como utilizar Kamilosan
4. Possíveis efeitos secundários.
5. Armazenagem de Kamilosan
6. outras informações

1. O QUE É E PARA QUE SERVE KAMILOSAN
:
Kamilosan é um medicamento usado nas seguintes situações:
Sistema cutâneo
Feridas superficiais, dermatite das fraldas, queimaduras de 1º grau incluindo solares,
Herpes labial
Sistema digestivo:
Estomatites (excluindo graves) e gengivites, Hemorróidas (diagnóstico confirmado)
Sistema vascular:
Síndrome varicoso – terapêutica tópica adjuvante.

2. ANTES DE USAR KAMILOSAN
Não utilize Kamilosan
Se é alérgico à substância activa ou a qualquer dos outros - componente
Situações em que deve ter cuidado com Kamilosan
Não se deve utilizar Kamilosan na região ocular, devido a possíveis irritações da
conjuntiva.
Não deve ser utilizado na região dos mamilos durante o aleitamento.
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Não existe informação suficiente da utilização do Kamilosan pomada no recém nascido.
Portanto, não deve ser utilizado em crianças com menos de 4 semanas.
Gravidez
A pomada Kamilosan pode ser utilizada durante a gravidez.
Aleitamento
Se está a amamentar, o Kamilosan pomada não deve ser utilizado na região dos mamilos.
Uso de outros medicamentos
Por favor informe o seu médico ou farmacêutico se está a utilizar ou se utilizou
recentemente outros medicamentos mesmo se forem medicamentos não sujeitos a receita
médica.

3. COMO UTILIZAR KAMILOSAN
Aplicar uma fina camada de pomada várias vezes ao dia.
Se utilizar mais kamilosan do que deveria
Uma vez que Kamilosan se destina a aplicação tópica não estão descritos casos de
sobredosagem. No entanto, se ingerir acidentalmente uma quantidade maciça do produto
dirija-se imediatamente a um hospital.
Caso se tenha esquecido utilizar Kamilosan
Pode continuar normalmente a utilizar o medicamento como se não se tivesse esquecido.

4. EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS
Tal como qualquer medicamento, pode ter efeitos secundários.
Normalmente não se observam efeitos indesejáveis mesmo quando o tratamento se aplica
a grandes áreas e / ou durante longos períodos. Em casos isolados, pode ocorrer uma
reacção alérgica à camomila devido a reacção cruzada em doentes com alergia conhecida
às flores (ex: flor de diana, milefólio, crisântemo, margarida) .
Não são conhecidas outras intolerâncias salvo as devidas a alergia a qualquer excipiente
da pomada.
Se notar algum efeito adverso não descrito neste folheto, deve comunicar ao seu médico
ou farmacêutico.

5. Como cONSERVAr KAMILOSAN
Mantenha o medicamento fora do alcance e da vista das crianças.
Guarde a uma temperatura inferior a 30ºC.
Não utilize depois da data de validade referida na embalagem. a seguir à abreviatura
utilizada para prazo de validade
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O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.
Não utilize Kamilosan se verificar sinais visíveis de deterioração
Os medicamentos não devem ser eliminados na canalização ou no lixo doméstico.
Pergunte ao seu farmacêutico como eliminar os medicamentos de que já não necessita.
Estas medidas irão ajudar a proteger o ambiente.

6. OUTRAS INFORMAÇÕES
Qual a composição de Kamilosan
A substância activa é composta por um extracto seco de flores de camomila
Os outros componentes são Lanolina anidra vaselina glicerol a 85%, perfumes, água
purificada.

Qual o aspecto de Kamilosan e conteúdo da embalagem
Pomada para uso cutâneo
Embalagens de 20g
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