
MEDICAMENTO HOMEOPÁTICO

APRESENTAÇÃO
Solução oral (gotas) – frasco gotejador de plástico opaco com 30 mL.

VIA ORAL
USO PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO
Cada 1 mL (16 gotas – 62,5 mg/gota) contém:
Matricaria chamomilla 4CH  ........................................................ 0,25 mL
Mentha piperita 6CH ..................................................................... 0,25 mL
Magnesia phosphorica 5CH .......................................................... 0,25 mL
Colocynthis 6CH ........................................................................... 0,25 mL

INFORMAÇÕES AO PACIENTE:
PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

-

A indicação deste medicamento somente poderá ser alterada a critério 
do prescritor. 

COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?
-

anti-homotóxica. Este medicamento não foi submetido a estudos clínicos 

a capacidade de cura do organismo.   

acompanhado de espasmos agudos, com duração de 3 horas por dia, ocor-
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QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?
Este medicamento é contraindicado para uso por pacientes com his-

O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMEN-
TO? 
Ainda não foram registradas interações no uso deste medicamento 
associado a alimentos ou outros medicamentos.
Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo 
uso de algum outro medicamento.
NÃO CONTÉM ÁLCOOL, LACTOSE, AÇÚCARES E CORAN-
TES.

ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR 
ESTE MEDICAMENTO?
Cuidados de conservação

Prazo de validade

Após aberto, válido por 12 meses.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem. 
Não use o medicamento com o prazo de validade vencido. 
Guarde-o em sua embalagem original.

Características físicas

Características organolépticas

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.
Proteger da luz solar e de fontes de radiação eletromagnética, como 
por exemplo: forno de micro-ondas, aparelho celular, televisão, etc. 

COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?
Modo de usar

Posologia
Administrar 5 gotas, via oral, de 3 a 6x ao dia antes de cada mamada, 



ou conforme orientação médica. 

podem levar mais tempo para demonstrar melhora. Por isso, recomendamos 

progressivamente ou conforme orientação médica. Não desaparecendo os 

A duração esperada do tratamento é de 30 dias. 

Instruções de uso do frasco com batoque gotejador:

de administração indicada (via oral). O uso por outras vias pode envolver 
 

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este me-
dicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo 
os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista. 
Informe ao seu médico, cirurgião-dentista o aparecimento de sintomas 
novos, agravação de sintomas atuais ou retorno de sintomas antigos. O 
uso inadequado do medicamento pode mascarar ou agravar sintomas. 
Consulte um clínico regularmente. Ele avaliará corretamente a evolu-
ção do tratamento. Siga corretamente suas orientações.
Mantenha sempre a dose e a frequência de uso indicadas pelo pres-
critor ou o modo de usar sugerido nesta bula. Não desaparecendo os 

aparecimento de sinais e sintomas de alerta que indiquem gravidade, 
procure avaliação médica com urgência.

O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR 
ESTE MEDICAMENTO?
Caso haja esquecimento da ingestão de uma dose deste medicamento, 
retomar a posologia sem a necessidade de suplementação.
Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu 
médico, ou cirurgião-dentista.
Caso você esqueça de utilizar o medicamento, não duplique a quanti-
dade de medicamento na próxima tomada.

QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAU-
SAR?
Não são conhecidos relatos de reações adversas com uso deste medica-

 

1. Segure o frasco de Colicaliv verticalmente con-
forme a ilustração ao lado, administrando as gotas 

2. A primeira gota pode demorar um pouco para sair, 
mas na posição vertical as gotas sairão normalmente, 
sem necessidade de agitação do frasco.



Informe seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico do apare-
cimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe 
também à empresa através do seu serviço de atendimento.
Em caso de sintomas que causem mal-estar durante o tratamento, procure 

O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR 
DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?
Em caso de superdosagem, suspender o uso e procurar orientação médica 

controle das funções vitais.
Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure 
rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medica-
mento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais 
orientações.

Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure 
orientação médica.
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