OSCILLOCOCCINUM
Glóbulos
Este medicamento pode ser adquirido sem receita médica. No entanto, é necessário tomar
OSCILLOCOCCINUM, glóbulos com precaução para obter os devidos resultados. Caso precise
de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
Em caso de agravamento ou persistência dos sintomas após 3 dias, consulte o seu médico. Se
algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não
mencionados neste informativo, informe o seu médico ou farmacêutico.
1. O QUE É OSCILLOCOCCINUM GLÓBULOS E PARA QUE É UTILIZADO ?
Medicamento homeopático tradicionalmente utilizado no alívio de estados gripais e dos
sintomas decorrentes tais como febre, dores de cabeça, arrepios, dores musculares e afins.
2. PRECAUÇÕES ANTES DE TOMAR OSCILLOCOCCINUM GLÓBULOS:
- Não tome OSCILLOCOCCINUM, glóbulos se tiver alergia às substâncias ativas ou qualquer
outro componente de OSCILLOCOCCINUM glóbulos;
- Se foi informado pelo seu médico que tem intolerância a alguns açúcares, contate-o antes de
tomar este medicamento.
- Na necessidade de tomar outros medicamentos por prescrição médica, comunique a seu
médico que está tomando OSCILLOCOCCINUM glóbulos.
- No caso de gravidez e aleitamento, não tome nenhum medicamento sem consultar o seu
médico.
- Os glóbulos contêm sacarose e lactose.
3. COMO TOMAR OSCILLOCOCCINUM:
Adultos e crianças: A dosagem deve ser ajustada de acordo com a fase da doença:
- Prevenção: uma dose semanal durante o período de exposição à gripe.
- Estado gripal no início: uma dose de imediato. Repetir duas a três vezes com 6 horas de
intervalo.
- Estado gripal declarado: uma dose de manhã e à noite durante 1-3 dias. Na persistência dos
sintomas para além dos 3 dias, deverá consultar o seu médico.
Modo de usar: Coloque a totalidade do conteúdo do recipiente debaixo da língua e deixe
dissolver. Se tomar mais OSCILLOCOCCINUM, glóbulos do que deveria consulte o seu médico
ou farmacêutico para obter conselhos.
Caso se tenha esquecido de tomar OSCILLOCOCCINUM , glóbulos não tome uma dose a
dobrar para compensar a dose que se esqueceu de tomar.
Caso tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou
farmacêutico.

