Superdosagem:
A ingestão de doses excessivas do produto pode provocar cólicas
abdominais, vômitos e diarréias. Doses equivalentes a 8-12g de Sene,
podem acarretar quadros de desidratação, se não houver uma reposição de
líquido adequada.

®

FONTOLAX

Sene + Associações

•Pacientes idosos: Veja o item “geriatria” em “Precauções e advertências”.

FITOTERÁPICO
SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR.
NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS,
PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO
Registro MS – 1.1270.0020
Farm. Resp.: Dr. Dante Alario Junior
CRF-SP n° 5143

•Forma farmacêutica e apresentação:
Cápsula gelatinosa mole: caixa com 20 cápsulas.
•USO ADULTO OU PEDIÁTRICO (CRIANÇAS MAIORES DE 8 ANOS).

Número do lote, data de fabricação e prazo de validade:
vide cartucho/rótulo.

•Composição:
Cápsula gelatinosa mole
Cada cápsula gelatinosa mole contém:
Extrato Seco de Sene (Cassia angustifolia Vahl) 45% (*) ....... 22,5 mg
Extrato Seco de Cassia fistula Linné .......................................... 19,5 mg
Extrato Seco de Tamarindo (Tamarindus indica Linné) ........... 19,5 mg
Extrato Seco de Coentro (Coriandrum sativum Linné) .............. 9,0 mg
Extrato Seco de Alcaçuz (Periandra mediterrânea Taubert) ..... 4,0 mg
Veiculo oleoso q.s.p ................................................................... 1 cápsula
Veículo: óleo de soja, lecitina de soja, cera de abelha, gordura vegetal
hidrogenada, dióxido de titânio.
(*) equivalente a 10 mg de senosídeos por cápsula.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE
®

•FONTOLAX combina a ação de cinco substâncias vegetais que
auxiliam na regulação da função intestinal.

Produzido por:
Relthy Laboratórios Ltda.
Avenida José Vieira, 446
Indaiatuba - SP

®

•Mantenha FONTOLAX em temperatura ambiente (15 a 30°C), protegido
da luz e da umidade.

Distribuído por:
BIOLAB SANUS Farmacêutica Ltda.
Av. Paulo Ayres, 280 – Taboão da Serra – SP
CEP 06767-220 SAC 0800 724 6522
CNPJ 49.475.833/0001-06
Indústria Brasileira

Faca: 160 x 150 mm
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•Prazo de validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Não utilize
medicamentos com a validade vencida.
•Informe seu médico
a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento
®
com FONTOLAX ou após o®seu término. Informe ao médico se está
amamentando. FONTOLAX não deve ser utilizado durante os 3
primeiros meses de gravidez.
•Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre
os horários, as
®
doses e a duração do tratamento com FONTOLAX .

®

•Não interrompa o tratamento com FONTOLAX sem o conhecimento
do seu médico. A doença e/ou seus sintomas poderão retornar.
•Informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis.
Podem ocorrer, ocasionalmente, diarréia, cólicas ou vômitos,
que desaparecem com a suspensão do uso ou redução da dose.
•TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE
DAS CRIANÇAS.

Nomenclatura oficial: Cloriandrum sativum Linné
Família: umbelliferae.
Partes usadas: fruto.
- o Coentro possui ação antiespasmódica e impede as manifestações
eventuais de cólicas.
Nomenclatura oficial: Periandra mediterrânea Taubert
Família: leguminosae.
Partes usadas: raiz.
- O Alcaçuz possui ação laxativa e diurética.

®

•Contra-indicações: FONTOLAX não deve ser usado por

pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula.
Precauções: Embora não exista registro de nenhum caso,
recomenda-se o controle quanto ao seu uso na gravidez,
principalmente nos 3 primeiros meses. (Veja item Precauções
nas Informações Técnicas).
•Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja
usando,
®
antes do início, ou durante o tratamento com FONTOLAX .
•NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO.
PODE SER PERIGOSO PARA A SAÚDE.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
®

•Características: FONTOLAX é um laxativo que provoca ativação
fisiológica das secreções mucosas, nos diversos estágios do trato digestivo,
mantendo todas as características da função intestinal normal, sem provocar
irritações ou gases.
®
FONTOLAX possui em sua composição, de forma equilibrada, diversos
componentes de ação laxante:
Nomenclatura oficial: Cassia angustifolia Vahl
Família: leguminosae.
Partes usadas: folhas.
- o Sene possui como princípios ativos os senosídeos A e B, a aloe-emodina
e o ácido catártico, que atuam no intestino, umidificando as fezes e
promovendo um efeito laxativo com latência de 5 a 7 horas de defecação.

Todos esses componentes ativos reunidos produzem os efeitos desejados,
em concentrações relativamente baixas, devido à ação conjunta dos mesmos,
sem os inconvenientes de efeitos colaterais.
É apresentado na forma de cápsulas gelatinosas moles, facilitando sua
administração e sua absorção.
Indicações: Na prisão de ventre crônica ou momentânea devido a viagens,
menstruação, gestação, dietas, cirurgias e alterações dos hábitos
alimentares.

Contra-indicações: Hipersensibilidade aos componentes da
fórmula. O produto é contra-indicado em casos de dores
abdominais de etiologia desconhecida, nos processos
inflamatórios abdominais, como cistite, apendicite, peritonite
e endometrite, oclusão intestinal ou quando existir contraindicação ao uso de laxantes.
Precauções e advertências: Gerais – embora não exista registro
de nenhum caso, recomenda-se controle quanto ao seu uso na
gravidez, principalmente nos 3 primeiros meses.
Gravidez – Recomenda-se o controle quanto ao uso do produto
na gravidez, principalmente nos 3 primeiros meses.
Lactação – Informe ao médico se está amamentando.
Pediatria – Não é recomendado para o uso em crianças menores
de 8 anos.
Geriatria (idosos) – Deve-se seguir as mesmas orientações
dos adultos.
Interações medicamentosas: O uso concomitante do produto com outras
substâncias de natureza laxante deve ser orientado pelo médico.

Nomenclatura oficial: Cassia fistula Linné
Família: leguminosae.
Partes usadas: folhas.
- a Cassia Fistula também apresenta ação laxativa e, dados sugerem sua
eficiência na prevenção de cálculos renais.

Reações adversas: Podem ocorrer, esporadicamente, cólicas
abdominais, diarréias ou vômitos. Estes sintomas
desaparecem com a suspensão do medicamento ou ajuste na
sua dose, adaptada ao paciente de forma individual.

Nomenclatura oficial: Tamarindus indica Linné
Família: leguminosae.
Partes usadas: polpa/fruto.
- o Tamarindo apresenta substâncias ativas de natureza ácida (ácido
tartárico, ácido málico, ácido oxálico) que atuam também como laxativos.

Posologia:
Adultos: 1 a 2 cápsulas à noite, ao deitar.
Crianças acima de 8 anos: 1 cápsula, à noite, ao deitar.
O aumento da dose deve ser acompanhado pelo médico.

