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FOLHETO INFORMATIVO

FOLHETO INFORMATIVO: INFORMAÇÃO PARA O
UTILIZADOR
Maalox Plus, 44 mg/ml + 39 mg/ml + 5 mg/ml, Suspensão oral
Hidróxido de alumínio + Hidróxido de magnésio + Simeticone
Este folheto contém informações importantes para si. Leia-o atentamente.
Este medicamento pode ser adquirido sem receita médica. No entanto, é necessário tomar
Maalox Plus com precaução para obter os devidos resultados.
- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler.
- Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
- Em caso de agravamento ou persistência de sintomas ou no caso de obstipação prolongada,
consulte o seu médico.
- 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 Maalox Plus e para que é utilizado
2. Antes de tomar Maalox Plus
3. Como tomar Maalox Plus
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar Maalox Plus
6. Outras informações

1. O QUE É MAALOX PLUS E PARA QUE É UTILIZADO
Maalox Plus é um medicamento antiácido que não provoca obstipação devido à sua
combinação equilibrada em hidróxido de alumínio e hidróxido de magnésio.
Está indicado para o alívio sintomático de perturbações do sistema digestivo como a pirose,
enfartamento e flatulência.

2. ANTES DE TOMAR MAALOX PLUS
Não tome Maalox Plus se:
- Tem alergia (hipersensibilidade) aos sais de alumínio e magnésio, ao simeticone ou a
qualquer outro componente de Maalox plus.
- Tem insuficiência renal grave.
Tome especial cuidado com Maalox Plus
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- Se tiver qualquer problema a nível renal consulte o seu médico antes de tomar Maalox Plus.
Nos doentes com insuficiência renal crónica (submetidos ou não a diálise) existe o risco de
encefalopatia devido ao alumínio e de intoxicação pelo magnésio.
- No caso de doentes com porfíria, pois o Maalox Plus poderá precipitar uma crise aguda. Os
sais de citrato e o ácido ascórbico poderão aumentar a absorção de alumínio.
Em caso de agravamento ou persistência dos sintomas deverá consultar o médico.
Ao tomar Maalox Plus com outros medicamentos
Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente outros
medicamentos, incluindo medicamentos obtidos sem receita médica.
Todos os antiácidos podem interferir com a absorção de alguns fármacos. Caso esteja a tomar
outros medicamentos, deverá pedir conselho ao seu médico assistente antes de iniciar o
tratamento com Maalox Plus.
Estas interacções podem ser minimizadas fazendo um intervalo de pelo menos 2 horas entre a
administração do Maalox Plus e de outros medicamentos.
Gravidez e aleitamento
Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento.
Gravidez:
O Maalox pode ser utilizado durante a gravidez, quando o seu uso for aconselhado pelo
médico.
Aleitamento:
É conveniente não utilizar este medicamento durante o período de aleitamento.
Informações importantes sobre alguns componentes de Maalox Plus
Este medicamento contém para-hidroxibenzoato de metilo e para-hidroxibenzoato de propilo.
Pode causar reacções alérgicas (possivelmente retardadas).
Este medicamento contém sorbitol. Se foi informado pelo seu médico que tem intolerância a
alguns açúcares, contacte-o antes de tomar este medicamento.
3. COMO TOMAR MAALOX PLUS
Tomar Maalox Plus sempre de acordo com as indicações do seu médico ou farmacêutico. Fale
com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.
Recomenda-se a administração de 2 a 4 colheres de chá (10-20 ml) de Maalox Plus quatro
vezes ao dia ou como aconselhado pelo médico assistente.
Tomar a suspensão 20 minutos a 1 hora após as refeições e ao deitar. Agitar bem a suspensão
antes de administrar a dose indicada.
Não é aconselhável a administração de uma dose superior a 16 colheres de chá por dia. A
dose máxima (16 colheres de chá/dia) não deve ser administrada durante um período superior
a duas semanas.
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Duração do tratamento
Salvo as precauções referidas, não existem quaisquer contra-indicações à sua administração
prolongada.
Se tomar mais Maalox Plus do que deveria
Em doentes sem outras patologias o único sintoma de sobredosagem é a diarreia. Em caso de
insuficiência renal grave pode haver o risco de intoxicação pelo magnésio, a qual se manifesta
por secura de boca, tonturas e dificuldades respiratórias incluindo depressão respiratória.
A terapêutica de eventual sobredosagem deve consistir em lavagem gástrica e aumento do
trânsito intestinal com a utilização de laxantes que não possuam magnésio na sua composição.
Caso surjam sintomas sugestivos de intoxicação pelo magnésio aconselha-se a administração
de gluconato de cálcio por via intravenosa.
Caso se tenha esquecido de tomar Maalox Plus
Não tome uma dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de tomar.
Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou
farmacêutico.

4. EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS
Como todos os medicamentos, Maalox Plus pode causar efeitos secundários, no entanto estes
não se manifestam em todas as pessoas.
Em doentes com insuficiência renal crónica pode ocorrer acumulação de alumínio e
hipermagnesémia.
Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não
mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.
5. COMO CONSERVAR MAALOX PLUS

Maalox Plus não necessita de precauções especiais. Pode ser conservado à temperatura
ambiente.
Manter fora do alcance e da vista das crianças.
Agitar bem a suspensão oral antes de utilizar.
Não utilize Maalox Plus após o prazo de validade impresso na embalagem exterior após
"VAL.". O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.
Não utilize Maalox Plus se verificar sinais visíveis de deterioração.
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Os medicamentos não devem ser eliminados na canalização ou no lixo doméstico.
Pergunte ao seu farmacêutico como eliminar os medicamentos que já não necessita. Estas
medidas irão ajudar a proteger o ambiente.
6. OUTRAS INFORMAÇÕES
Qual a composição de Maalox Plus
- as substâncias activas são: hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio e simeticone. Cada
colher de chá de suspensão oral (5 ml) contém 220 mg de hidróxido de alumínio, 195 mg de
hidróxido de magnésio e 25 mg de simeticone.
- os outros componentes são: para-hidroxibenzoato de metilo, para-hidroxibenzoato de
propilo, celulose microcristalina, hidroxipropilcelulose, ácido cítrico anidro, sacarina sódica
(E954), sorbitol, metilcelulose, aroma de limão, aroma de creme suíço e água purificada.
Qual o aspecto de Maalox Plus e contéudo de embalagem:
Maalox Plus suspensão oral está disponível em frascos de vidro cor âmbar com tampa de
alumínio ajustada com protecção de alumínio e polietileno, contendo 200 ml de suspensão
oral para administração por via oral.
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