
 ®IMUNOTRAT PELARGONIUM

Pelargonium sidoides

PRODUTO TRADICIONAL 
FITOTERÁPICO
Nomenclatura popular: Pelargonium
Nomenclatura botânica completa: Pelargonium 
sidoides DC.
Parte da planta utilizada: Raízes 

Produto registrado com base no uso tradicio-
nal, não sendo recomendado seu uso por 
período prolongado.

APRESENTAÇÕES
Cartucho com frasco de vidro âmbar conten-
do 20 mL ou 50 mL de solução gotas com 
825 mg/mL de extrato fluido das raízes de 
Pelargonium sidoides. 

USO ORAL
USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA 
DE 6 ANOS

COMPOSIÇÃO
Cada 1 mL contém:
Extrato fluido de Pelargonium sidoides ... 825 mg
(correspondente a 0,825 mg (0,1%) de taninos 
totais expressos em pirogalol) 
Excipiente q.s.p. ........................................... 1 mL
(excipiente: glicerol)
Cada 1 mL da solução equivale a 21 gotas.
Cada gota contém 39 mg de Extrato fluido de 
Pelargonium sidoides.
A graduação alcoólica deste produto é de 12,3%.

 INFORMAÇÕES AO PACIENTE
1. PARA QUÊ ESTE PRODUTO É INDI-
CADO? 
Este produto promove a melhora da resposta imu-
nológica para o tratamento sintomático de resfri-
ado comum.

2.  COMO ESTE PRODUTO FUNCIONA?
IMUNOTRAT PELARGONIUM possui co-
mo componente ativo o extrato das raízes de Pe-
largonium sidoides DC., o qual possui como prin-
cipais mecanismos de ação o efeito antibacteria-
no e a melhora da resposta imunológica (respon-
sável pelas defesas do organismo). 

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE PRO-
DUTO? 
O uso deste produto é contraindicado para paci-
entes com histórico de hipersensibilidade ou aler-
gia a qualquer um dos componentes da fórmula.
Este produto é contraindicado para menores 
de 6 anos.
Mulheres grávidas ou amamentando não de-
vem utilizar este produto, já que não há estu-
dos que possam garantir a segurança nessas si-
tuações.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR 
ESTE PRODUTO?
O uso em crianças menores que 6 anos não é reco-
mendado devido à ausência de estudos adequados. 
Casos de hepatotoxicidade e hepatite foram rela-
tados com a administração de produtos contendo 
Pelargonium sidoides. Em caso de ocorrência de 
sinais de hepatotoxicidade, a administração do 
produto deve ser interrompida imediatamente e 
um médico deverá ser consultado. 

Em casos de hipersensibilidade ao produto, reco-
menda-se descontinuar o uso e consultar o médico. 
Não ingerir doses maiores do que as recomendadas.

Não há casos relatados que o uso deste produ-
to interfira na capacidade de dirigir veículos e 
operar máquinas.

Não há casos relatados que o uso deste produ-
to interaja com outros produtos, como plan-
tas, medicamentos e alimentos.
Caso os sintomas persistam ou piorem, ou apare-
çam reações indesejadas não descritas na emba-
lagem ou no folheto informativo, interrompa seu 
uso e procure orientação do profissional de saúde. 
Se você utiliza medicamentos de uso contínuo, 
busque orientação de profissional de saúde antes 
de utilizar este produto.
Este produto não deve ser utilizado por período 
superior ao indicado, ou continuamente, a não ser 
por orientação de profissionais de saúde. 
Informe ao seu profissional de saúde todas as plan-
tas medicinais e fitoterápicos que estiver tomando. 
Interações podem ocorrer entre produtos e plantas 
medicinais e mesmo entre duas plantas medicinais 
quando administradas ao mesmo tempo.
Este produto contém álcool no teor de 12,3%.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS
Não foram relatados casos de interações medica-
mentosas com medicamentos contendo Pelargo-
nium sidoides.

5.  ONDE, COMO E POR QUANTO TEM-
PO POSSO GUARDAR ESTE PRODUTO?
Conservar o produto em sua embalagem original, 
em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C). Pro-
teger da luz e umidade. 



Prazo de validade: 24 meses a partir da data de fa-
bricação.
Número de lote e datas de fabricação e valida-
de: vide embalagem.
Não use produto com o prazo de validade ven-
cido.
Para sua segurança, guarde o produto em sua 
embalagem original.
Características físicas e organolépticas: IMU-
NOTRAT PELARGONIUM apresenta-se co-
mo um líquido límpido de coloração marrom 
avermelhada.
Antes de usar, observe o aspecto do produto. 
Caso ele esteja no prazo de validade e você ob-
serve alguma mudança no aspecto, consulte o 
farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.
Este produto deve ser mantido fora do alcance 
das crianças.

6.  COMO DEVO USAR ESTE PRODUTO?
USO ORAL
Modo de usar:
1. Coloque o frasco na posição vertical com a tam-
pa para cima e gire-a até romper o lacre.
2. Vire o frasco com o conta-gotas para baixo e bata 
levemente com o dedo no fundo do frasco para ini-
ciar o gotejamento. A primeira gota demorará um 
pouco a sair, mas as demais sairão normalmente.
3. Não administre o medicamento diretamente na 
boca, utilize um recipiente para pingar as gotas.
Este medicamento deve ser administrado por via 
oral, com pequena quantidade de líquido, confor-
me posologia, meia hora antes das refeições.
Posologia:
Adultos e crianças maiores de 12 anos: 30 go-
tas, três vezes ao dia. 

Crianças com idade entre 6 e 12 anos: 20 go-
tas, três vezes ao dia.
Se os sintomas persistirem por mais de 1 semana 
durante o uso deste produto, um médico ou profis-
sional da saúde qualificado deverá ser consultado.
Os produtos tradicionais fitoterápicos não devem 
ser administrados pelas vias injetável e oftálmica.
Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dú-
vidas sobre este produto, procure orientação com 
seu farmacêutico ou profissional de saúde. Não 
desaparecendo os sintomas, procure orientação 
de seu profissional de saúde.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME 
ESQUECER DE USAR ESTE PRODUTO?
Caso haja esquecimento da ingestão de uma dose 
deste produto, retome a posologia prescrita sem 
necessidade de suplementação. 
Em caso de dúvidas, procure orientação de 
profissional de saúde.

8.  QUAIS OS MALES QUE ESTE PRODU-
TO PODE ME CAUSAR?
É relatado que o uso de medicamentos contendo 
Pelargonium sidoides causou alterações gastroin-
testinais leves, como diarreia, desconforto epi-
gástrico, náusea ou vômitos, e disfagia (dificulda-
de em engolir alimentos ou líquidos), leve san-
gramento gengival ou nasal e reações alérgicas. A 
frequência foi muito rara.
Foi relatada hepatotoxicidade. A frequência não 
é conhecida. 
Informe ao profissional de saúde o aparecimento 
de reações indesejáveis pelo uso do produto. 
Informe também à empresa através do seu Servi-
ço de Atendimento ao Consumidor (SAC).
Em casos de eventos adversos, notifique ao 

Sistema de Notificação de Eventos Adversos 
a Medicamentos - VIGIMED, disponível em 
http://portal.anvisa.gov.br/vigimed, ou para a 
Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA 
QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDI-
CADA DESTE PRODUTO?
Não há casos de superdose relatados.
Em caso de superdosagem, suspender o uso e pro-
curar orientação médica de imediato. 
Em caso de uso de grande quantidade deste 
produto, procure rapidamente socorro médi-
co e leve a embalagem ou folheto informativo, 
se possível. 
Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, 
se você precisar de mais orientações sobre co-
mo proceder.
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Siga corretamente o modo de usar, não desapare-
cendo os sintomas procure orientação médica.

Este folheto informativo foi aprovado
pela ANVISA em (16/12/2019) 


