
BRONCOFENIL 
GUAIFENESINA 

XAROPE: Frasco de vidro com 100 ml. 

 
USO ADULTO E INFANTIL 
XAROPE – Cada 15 ml contém: 

Guaifenesina ....................................................................................................... 200 mg 

Sacarose, ciclamato de sódio, ácido cítrico, aroma artificial de groselha, 

carboximetilcelulose, sacarina sódica, glicerol, benzoato de sódio, metilparabeno, 

mentol, corante vermelho 40 e água purificada q.s.p.  ........................................... 15 ml 

 

INFORMAÇÕES AO PACIENTE 
EXPECTORANTE 

MODO DE AÇÃO: BRONCOFENIL apresenta propriedade expectorante das vias 

aéreas. 

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: Conservar o medicamento bem fechado e 

armazenado em temperatura ambiente (15ºC à 30ºC). 

PRAZO DE VALIDADE: Vide rótulo e cartucho. ATENÇÃO: não utilize o produto fora 

do prazo indicado, pois o efeito esperado poderá não ocorrer. 

GRAVIDEZ E LACTAÇÃO: “Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência 

do tratamento ou após seu término.” “Informar ao médico se está amamentando.” 

CUIDADOS DE ADMINISTRAÇÃO: “Siga a orientação do seu médico, respeitando 

sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.” 

INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO: “Não interromper o tratamento sem o 

conhecimento do seu médico.” 

“INFORME SEU MÉDICO O APARECIMENTO DE REAÇÕES DESAGRADÁVEIS.” 
“TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS 
CRIANÇAS.” 
“INFORME SEU MÉDICO SOBRE QUALQUER MEDICAMENTO QUE ESTEJA 
USANDO, ANTES DO INÍCIO OU DURANTE O TRATAMENTO.” 
“NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER 
PERIGOSO PARA SUA SAÚDE.” 
 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 
Em função do componente ativo da fórmula, BRONCOFENIL apresenta propriedade 

expectorante das vias aéreas, sendo muito útil, isolada ou associadamente, no 

tratamento da tosse com catarro. Para facilitar a fluidificação do muco das vias aéreas, 



o usuário deve tomar um copo de água após a ingestão de cada dose do 

medicamento. 

INDICAÇÕES: Expectorante, no tratamento das traqueobronquites e suas 

manifestações, especialmente nos casos acompanhados de tosse com catarro. 

CONTRA-INDICAÇÕES: Hipersensibilidade individual aos componentes da 

formulação. 

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS: Não tome este medicamento em caso de tosse 

crônica como a causada por asma, bronquite crônica ou enfisema, ou se a tosse vier 

acompanhada de muco excessivo, a menos que indicado por um médico. Não exceder 

a dose recomendada. Não utilizar por mais de 5 dias. Consulte seu médico se a tosse 

persistir por mais de 5 dias, tender a reincidir, acompanhada de febre, erupções 

cutâneas, dor de garganta ou dor de cabeça persistente. 

BRONCOFENIL não deve ser administrado a crianças com menos de 2 anos de 
idade, a menos que indicado pelo médico. 
Diabéticos: Este produto contém açúcar. 
INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Não são conhecidas. 

REAÇÕES ADVERSAS:  a ocorrência de reações indesejáveis com o uso de 

BRONCOFENIL é pouco freqüente. 

POSOLOGIA E MODO DE USAR: 
Adultos e crianças maiores de 12 anos: 15 ml a cada 4 horas.  

Crianças de 6 a 12 anos: 10 ml a cada 4 horas. 

Crianças de 2 a 6 anos: 5 ml a cada 4 horas.  

Crianças abaixo de 2 anos: siga recomendação médica.  

Não exceder 6 doses por dia. 

Em caso de esquecer uma dose, tome logo que possível, a menos que esteja perto da 

próxima dose. Não tome dose dupla. 

SUPERDOSAGEM: Em caso de ingestão acidental de altas doses deste 

medicamento, podem ocorrer sintomas como náuseas, diarréia, vômitos, dor de 

estômago e dor de cabeça, sonolência e vertigem. A conduta nos casos de 

superdosagem consiste na realização de medidas usuais de esvaziamento gástrico e 

controle sintomático. 

PACIENTES IDOSOS: Não existem recomendações especiais para pacientes idosos. 

 

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