
BLUMEL® GUACO 
Mikania glometara 

BLUMEL® GUACO tem ação expectorante, broncodilatadora e antitussígeno.

A  Mikania  glomerata apresenta  os  seguintes  constituintes  químicos:  cumarina, 
ácido  caurenóico,  ácido  cinamiol  grandiflórico  e  estigmasterol.  Facilita  a 
fluidificação dos exsudatos traqueobrônquicos ou estimula sua secreção de maneira 
que possam ser mais facilmente expulsos pelo reflexo da tosse. Atua relaxando a 
musculatura lisa das vias aéreas, principalmente brônquios.

Indicações: Expectorante, antitussígeno e broncodilatador.

Contraindicações:  É  contraindicado  nos  casos  de  hipersensibilidade  aos 
componentes da fórmula.
Este medicamento não deve ser utilizado em crianças menores de 2 anos de idade.
O uso concomitante  de diuréticos nos casos de hipertensão ou cardiopatias,  só 
deve ser feito sob orientação médica, dada a possibilidade do surgimento de uma 
descompensação  na  pressão  arterial  do  paciente  ou,  havendo  considerável 
eliminação de potássio, de uma potenciação do efeito dos cardiotônicos.
Informe ao 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.
ATENÇÃO:  este  medicamento  contém  açúcar,  portanto,  deve  ser  usado  com 
cautela em portadores de diabetes.

Posologia: Administrar de 6 em 6 horas.
CRIANÇAS ENTRE 3 e 6 ANOS:
Administrar 5mL, 6 em 6 horas.
CRIANÇAS ENTRE 7 e 12 ANOS:
Administrar 7,5 mL, de 6 em 6 horas.
Adultos:
Administrar 15 mL, de 6 em 6 horas.
Siga  corretamente  o  modo  de  usar.  Não  desaparecendo  os  sintomas,  procure 
orientação médica ou de seu cirurgião dentista.
Não use o medicamento com prazo de validade vencido. Antes de usar observe o 
aspecto do medicamento.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.
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