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USO ADULTO E PEDIÁTRICO 

bromidrato de
dextrometorfano
15 mg / 5 mL 15 mg / 5 mL

USO ADULTO E PEDIÁTRICO 

USO ADULTO E PEDIÁTRICO 

bromidrato de
dextrometorfano

Elimina a Tosse Seca
uso oral

Com copo 
dosador

Com copo 
dosador

bromidrato de
dextrometorfano
15 mg / 5 mL

conteúdo 120 mL conteúdo 120 mL

X A R O P EX A R O P E X A R O P E

XAROPE

Crianças de 2 a 5 anos
2,5 mL a cada 6-8 horas

Crianças de 6 a 12 anos
5 mL a cada 6-8 horas

Adultos e crianças maiores de 12 anos
10 mL a cada 6-8 horas

DOSES

1 colher de chá = 5 mL

5 mL

10 mL

2,5 mL
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Produto fabricado e embalado por: 
McNeil LA LLC - Cali - Colômbia
Importado por:
Johnson & Johnson INDUSTRIAL Ltda. 
Rod. Presidente Dutra, km 154
São José dos Campos - SP 
CNPJ: 59.748.988/0001-14 
Indústria Brasileira
MS - 1.5721.0010.001-1
Farmacêutica Responsável:
Fernanda P. Runha
CRF-SP nº 29.761
Serviços ao Consumidor
0800 728 6767
www.jnjbrasil.com.br
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Composição: 15 mg de bromidrato de dextrometorfano a 
cada 5 mL.
Excipientes: carmelose sódica, glicerol, poloxamer, ácido 
cítrico, citrato de sódio, sacarina sódica diidratada, mentol, 
polissorbato, sorbitol, glicirrizinato de amônio, aroma 
artificial de framboesa, benzoato de sódio, aroma de 
caramelo, corantes vermelhos e água purificada.

Informações ao paciente:
Indicações: Antitussígeno. Indicado para o alívio da tosse seca, 
devido à irritação da garganta e brônquios que normalmente
acompanha gripes e resfriados ou que está associada à 
inalação de agentes irritantes. Modo de usar: adultos  e 
crianças maiores de 12 anos: 10 mL a cada 6-8 horas. 
Crianças de 6 a 12 anos: 5 mL a cada 6-8 horas.
Crianças de 2 a 5 anos: 2,5 mL a cada 6-8 horas. (1 colher
das de chá = 5 mL). Contra-indicações: em caso de 
hipersensibilidade a qualquer componente de sua fórmula e 
a crianças menores de 2 anos. Advertências e Precauções: 
consulte um médico se a tosse persistir por mais de uma 
semana, reincidir ou vier acompanhada de febre, erupção 
cutânea ou dor de cabeça persistente. Em caso de tosse crônica 
ou persistente, como ocorre em fumantes, em casos de asma, 
enfisema, bronquite, ou quando a tosse é acompanhada de 
quantidade excessiva de muco, não utilize o produto sem o 
conhecimento de seu médico. Não se recomenda utilizar o 
produto durante a gravidez ou lactação, a menos que 
recomendado por um médico. Não utilizar em caso de 
insuficiência respiratória ou quando haja risco da mesma. Não 
exceder 4 doses ao dia. Atenção: este medicamento contém 
açúcar, portanto, deve ser usado com cautela em diabéticos. 
Reações adversas: com pouca freqüência pode ocorrer 
confusão mental, constipação intestinal, dor de cabeça, enjôo, 
sonolência, dor de estômago, náuseas ou vômitos. Interações 
medicamentosas: não utilizar o produto simultaneamente com 
inibidores da MAO e nem até 2 semanas após a interrupção de 
seu uso. Superdosagem: procurar auxílio médico. Conservar 
em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C).

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR. NÃO 
DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO 
MÉDICA. TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA 
DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.


