Conthenc
Multilab Indústria e Comércio de Produtos farmacêuticos Ltda
Comprimido
500 mg

Conthenc
ácido ascórbico

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÕES
Comprimidos de 500 mg – embalagens contendo 30 ou 200* comprimidos.
* Embalagem Múltipla.

USO ORAL
USO ADULTO

COMPOSIÇÃO
Cada comprimido contém:
ácido ascórbico..................................................................... 500 mg
excipiente ....................q.s.p........................................ 1 comprimido
(celulose microcristalina, dióxido de silício, croscarmelose sódica, copovidona, metabissulfito de
sódio, edetato dissódico di-hidratado e ácido esteárico)

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO FOI INDICADO?
- suplemento vitamínico auxiliar do sistema imunológico e como antioxidante;
- suplemento vitamínico na convalescença;
- para suplementação de vitamina C na cicatrização.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?
Conthenc funciona como suplemento vitamínico, uma vez que a vitamina C não é produzida pelo
nosso organismo e, portanto, tem que ser obtida de fontes externas.
A vitamina C tem papel fundamental no combate aos radicais livres que podem destruir as células.
A vitamina C é solúvel em água, sendo que seu excesso não é armazenado no organismo e,
portanto, liberado na urina.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?
- Os diabéticos podem utilizar Conthenc, pois sua fórmula não contém açúcar.

Contraindicações:
O medicamento não deve ser utilizado por pacientes com hipersensibilidade aos componentes da
fórmula e pacientes com litíase urinária oxálica e úrica (pedra nos rins).

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?
Precauções:
Em pacientes com insuficiência renal, as doses de vitamina C devem ser administradas sob
supervisão médica.

Gravidez e amamentação:
Categoria C. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação
médica ou do cirurgião-dentista.
Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu
término. Informar ao médico se está amamentando.

Efeitos sobre a capacidade de dirigir e operar máquinas:
Os efeitos deste produto sobre a capacidade de dirigir e operar máquinas são nulos.

Interações medicamentosas:
Os contraceptivos orais e os corticosteroides podem diminuir os níveis de vitamina C no corpo. O
ácido acetilsalicílico, os barbitúricos e a tetraciclina aumentam a eliminação de vitamina C na urina.
A deferoxamina interfere na ação do ferro nos tecidos. Salicilatos podem aumentar a excreção
urinária do ácido ascórbico.

Alterações em exames laboratoriais:
A vitamina C pode interferir com os resultados de alguns exames laboratoriais para determinação de
glicemia, glicosúria e níveis séricos de transaminases, desidrogenase lática e bilirrubina e em
pesquisas de sangue oculto nas fezes. Nestes casos, a administração de vitamina C deve ser
interrompida alguns dias antes da realização dos testes.
Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista o aparecimento de reações indesejáveis.
Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro
medicamento.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Conthenc deve ser guardado em sua embalagem original em temperatura ambiente (entre 15 e 30
°C). Proteger da umidade.
A vitamina C, quando exposta ao ar e à umidade, pode ter sua coloração alterada.
Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.
Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem
original.
Aspecto físico/características organolépticas: Comprimido circular, biconvexo e branco.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você
observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.”
TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?
Posologia:
Adultos: 1 comprimido 2 vezes ao dia ou a critério médico.
Não existem relatos sobre problemas na interrupção do tratamento.
Não há estudos dos efeitos deste medicamento administrado por vias não recomendadas. Portanto,
por segurança e eficácia deste medicamento, a administração deve ser somente por via oral.

Conthenc não pode ser partido ou diluído.

Comprimidos de 500 mg
Posologia Diária Recomendada

*IDR

% IDR

1000 mg

45 mg

2222,2%

Adultos

* IDR = Ingestão Diária Recomendada

Uso em idosos, crianças e outros grupos de risco:
Idosos: Não existem advertências nem recomendações especiais sobre o uso do produto por
pacientes idosos.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure
orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu
médico ou cirurgião- dentista.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE
MEDICAMENTO?
Tome a dose assim que lembrar, mas não tome uma dose dobrada para compensar a dose que você
esqueceu de tomar.
Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgiãodentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR?
Junto com os efeitos necessários para seu tratamento, os medicamentos podem causar reações não
desejadas. Apesar de nem todas estas reações adversas ocorrerem, você deve procurar atendimento
médico caso alguma delas ocorra.
Foram relatadas reações adversas pouco frequentes e de baixa intensidade tais como: queixas de
perturbações digestivas, principalmente diarreia, regurgitação, aumento da diurese, náuseas e
vômitos.
Em pessoas predispostas, o uso de altas doses de vitamina C pode ocasionar cálculos renais.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações
indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de
atendimento.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A
INDICADA DESTE MEDICAMENTO?
Não existem relatos de intoxicação por superdosagem de vitamina C. Ocasionalmente, altas doses
de vitamina C (3 g ou mais) podem ter leve efeito diurético e/ou diarreico.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro
médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue 0800 722 6001, se você
precisar de mais orientações.

_______________________________________________________________________________

DIZERES LEGAIS
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VENDA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA
Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação
médica.
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