ALCALERGIN
Glycyrrhiza glabra L., Fabaceae
Leia com atenção antes de usar o produto
FITOTERÁPICO
FORMA FARMACÊUTICA
Xarope.
VIA DE ADMINISTRAÇÃO
Oral.
APRESENTAÇÕES
Frasco com 120mL.
Frasco com 200mL.
USO ADULTO E CRIANÇAS ACIMA DE 4 ANOS.
COMPOSIÇÃO: Cada mL contém:
Extrato seco de Glycyrrhiza glabra L., Fabaceae (Alcaçuz)............................................................................ 222mg
Veículos (Água purificada, xarope de sacarose invertida, aroma
de framboesa, aroma de anis, sorbato de potássio e sacarina
diidratada sódica)..................................................q.s.p. 1mL
CONCENTRAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ATIVOS
O xarope está padronizado em 1,11 a 1,554% de glicirrizina.
Cada mL contém 11,1 a 15,54mg de glicirrizina.
NOMENCLATURA BOTÂNICA OFICIAL
Glycyrrhiza glabra L., Fabaceae.
PARTE UTILIZADA DA PLANTA
Raiz.
INFORMAÇÕES AO PACIENTE
Como este medicamento funciona?
ALCALERGIN atua como antiinflamatório, antialérgico e
antitussígeno. O alcaçuz possui ação semelhante às drogas
corticosteróides, impedindo a formação de substâncias que
induzem a inflamação e o processo alérgico, além de acelerar a
secreção do muco, facilitando a eliminação de catarros.
Para que este medicamento é indicado?
Em função de sua ação antialérgica, antitussígena e antiinflamatória, Alcalergin está indicado para o tratamento
de bronquite e eliminação de catarros do trato respiratório
superior.
Quando não devo usar este medicamento?
Pacientes que apresentam pressão alta, desordens cardíacas,
renais ou hepáticas, diabetes, neoplasias hormônio-dependentes e grande liberação do hormônio estrogênio não devem
utilizar o produto. Não deve ser utilizado na lactação, em
casos de glaucoma, rigidez muscular e diminuição dos níveis
de potássio no sangue.
Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas ou que possam ficar grávidas durante o tratamento.
Este medicamento é contra-indicado na faixa etária inferior
a 4 anos de idade.
Em caso de hipersensibilidade ao produto, recomenda-se
descontinuar o uso e consultar o médico.
O produto não deve ser administrado em altas doses e por
mais de 4 a 6 semanas, visto que pode ocorrer aumento da
pressão sanguínea, desequilíbrio eletrolítico e inchaço, os
quais desaparecem após a descontinuação do uso.
Atenção diabéticos: Este medicamento contém açúcar.
Informe ao médico ou cirurgião-dentista o aparecimento de
reações indesejáveis.
O alcaçuz pode interferir com tratamentos hormonais e
terapias hipoglicemiantes. A sua administração é incompatível
com anti-hipertensivos e corticosteróides. Pode, também,
interferir com diuréticos, além dos glicosídeos digitálicos,
anti-arrítmicos, inibidores da monoamino oxidase e laxantes
contendo cáscara sagrada e óleo mineral.
Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está
fazendo o uso de algum outro medicamento.
Como devo usar este medicamento?
ALCALERGIN é apresentado na forma líquida, de cor marrom
avermelhado, odor de anis, sabor adocicado e característico
do anis.
Adultos: Tomar 5 (cinco) mL, 4 (quatro) vezes ao dia.

Crianças acima de 4 anos: Tomar 2,5 (dois e meio) mL,
2 (duas) vezes ao dia.
Agitar o produto antes de usar.
O produto não deve ser administrado por um período superior
a 4 a 6 semanas.
Siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo
os sintomas, procure orientação médica ou de seu cirurgião-dentista.
Não use o medicamento com o prazo de validade vencido.
Antes de usar observe o aspecto do medicamento.
Quais os males que este medicamento pode causar?
As reações adversas não têm sido associadas com o
alcaçuz quando usado na dosagem e período de tratamento
recomendado.
O que fazer se alguém usar uma grande quantidade deste
medicamento de uma só vez?
A ingestão excessiva e prolongada do alcaçuz, mais de 4 a 6
semanas, pode causar aumento da pressão arterial, desequilíbrio eletrolítico, inchaço e ganho de peso, bem como fraqueza
muscular e câimbra. Em indivíduos que utilizaram o alcaçuz por
muitos anos, estes sintomas desapareceram, freqüentemente,
em até duas semanas após a sua retirada.
Efeitos anti-estrogênicos foram observados com o uso de
altas doses.
Em caso de superdosagem, recomenda-se suspender o uso
e procurar orientação médica.
Onde e como devo guardar este medicamento?
Manter em temperatura ambiente (15 a 30ºC). Proteger da luz,
do calor e da umidade.
Manter o frasco bem fechado.
Nestas condições, o medicamento se manterá próprio para
o consumo, respeitando o prazo de validade indicado na
embalagem.
Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance
das crianças.
INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE
Características farmacológicas
ALCALERGIN é constituído pelo extrato seco de alcaçuz
(Glycyrrhiza glabra) padronizado em glicirrizina. A glicirrizina, o
princípio ativo do alcaçuz, se liga aos receptores glicocorticóides e mineralocorticóides, inibindo, desta forma, a enzima 11
β-hidroxiesteróide desidrogenase, a qual converte o cortisol em
cortisona. A ação antiinflamatória da glicirrizina ocorre pelos efeitos semelhantes aos corticosteróides resultantes desta ligação e,
ainda, pela ação antitrombina, a qual ocorre através da inibição da
trombina induzida pela agregação plaquetária. A ação antialérgica
ocorre, também, pelo efeito semelhante aos glicocorticóides. As
propriedades antitussígenas do alcaçuz são atribuídas a glicirrizina, a qual acelera a secreção do muco traqueal.
Indicações
Atua como antiinflamatório, antialérgico e antitussígeno,
sendo indicado para o tratamento da bronquite e eliminação
de catarros do trato respiratório superior.
Contra-indicações
Gravidez e lactação.
Pacientes que apresentam hipertensão arterial, desordens
cardíacas, renais ou hepáticas, diabetes, neoplasias hormôniodependentes e grande liberação do hormônio estrogênio não
devem utilizar o produto. Não deve ser utilizado na lactação,
em casos de glaucoma, hipertonia e hipocalemia.
Posologia e modo de usar
Adultos: Ingerir 5 (cinco ) mL, 4 (quatro) vezes ao dia.
Crianças acima de 4 anos: Ingerir 2,5 (dois e meio) mL, 2
(duas) vezes ao dia.
Agitar o produto antes de usar.
O produto não deve ser administrado por um período superior
a 4 a 6 semanas.
Cuidados de conservação depois de aberto
Manter o medicamento em sua embalagem original, protegendo-o da luz, do calor e da umidade.
Advertências
Em caso de hipersensibilidade ao produto, recomenda-se
descontinuar o uso e consultar o médico.

O produto não deve ser administrado em altas doses e por
mais de 4 a 6 semanas, visto que pode provocar desequilíbrio
eletrolítico acompanhado por hipertensão arterial e edema, os
quais desaparecem após a descontinuação do uso.
Atenção diabéticos: Este medicamento contém açúcar.
De acordo com a categoria de risco de fármacos destinados
às mulheres grávidas, este fitoterápico apresenta categoria de
risco X. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres
grávidas ou que possam ficar grávidas durante o tratamento.
Uso em idosos, crianças e outros grupos de risco
Crianças acima de 4 anos devem ingerir 2,5 (dois e meio) mL,
duas vezes ao dia. Não existem recomendações específicas
para o uso do ALCALERGIN em pacientes idosos e outros
grupos de risco.
Interações medicamentosas
O uso do alcaçuz pode interferir com tratamentos hormonais.
Pode, também, interferir com terapias hipoglicemiantes devido
ao sinergismo entre a insulina e a glicirrizina, o qual resulta
em hipocalemia e retenção de sódio.
A sua administração é incompatível com tratamentos antihipertensivos e com corticóides, uma vez que a glicirrizina,
o princípio ativo do alcaçuz, promove hipertensão e edema
pela retenção de sódio.
O alcaçuz potencializa a toxicidade dos glicosídeos cardíacos,
como os digitálicos, devido à redução de potássio no sangue.
Não deve ser utilizado, também, com drogas anti-arrítmicas
como a procainamida e quinidina.
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O seu uso juntamente com laxantes contendo cáscara sagrada
e óleo mineral aumenta a perda de potássio.
Não deve ser utilizado simultaneamente com diuréticos.
Os efeitos dos inibidores da monoamino oxidase podem ser
exacerbados quando utilizados com o alcaçuz.
Reações adversas
As reações adversas não têm sido associadas com o
alcaçuz quando usado na dosagem e período de tratamento
recomendado.
Superdosagem
A ingestão excessiva e prolongada do alcaçuz, mais de 4 a 6
semanas, resulta em sintomas típicos de aldosteronismo
primário, baixos níveis de atividade plasmática da renina,
aldosterona e hormônio diurético, bem como fraqueza
muscular e câimbra. Estes sintomas desaparecem,
freqüentemente, em até duas semanas após a retirada do
alcaçuz.
Efeitos anti-estrogênicos foram observados com o uso de
altas doses.
Em caso de superdosagem, recomenda-se suspender o uso
e procurar orientação médica.
Armazenagem
Manter em temperatura ambiente (15 a 30ºC). Proteger da luz,
do calor e da umidade.
Lote, data de fabricação e validade: vide embalagem.

HERBARIUM LABORATÓRIO BOTÂNICO LTDA.
Av. Santos Dumont, 1111 Colombo - PR • CNPJ 78.950.011/0001-20 • Indústria Brasileira.
Farmacêutica resp.: Dra. Anny M. M. Trentini CRF PR-4081
MS: 1.1860.0049
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR 0800 723 8383

