QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?
produtos podem ser observados espasmos musculares localizados ou generalizados que desaparecem logo
após a interrupção do tratamento.
A bromoprida não atua sobre outros sistemas do organismo, não interfere no funcionamento dos rins e bexidicações quanto ao uso prolongado e repetido.
Embora não sejam conhecidas incompatibilidades com outros medicamentos, a associação da bromoprida
com atropínicos não deve ser feita por anular seus efeitos sobre a motilidade gastrintestinal. Além disso, a
bromoprida pode reduzir a absorção da digoxina.
Informe ao médico ou cirurgião-dentista o aparecimento de reações indesejáveis.

bromoprida

Informe ao médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.
Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.

LEIA COM ATENÇÃO ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO

gião-dentista.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirur-

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÕES
COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Embalagem com 20, 80, 120, 200, 240, 320 e 800 comprimidos.

O comprimido de bromoprida é circular branco e não sulcado.
Dosagem

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

excipiente q.s.p.......................................................................................................................................................................1 comprimido

Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

Excipientes: celulose microcristalina 101, lactose monoidratada, povidona (PVPK 90), croscarmelose sódica ,

Não use o medicamento com o prazo de validade vencido. Antes de usar observe o aspecto do me-

dióxido de silício coloidal e talco.

dicamento.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR?

COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Pode ocorrer raramente o aparecimento de espasmos musculares generalizados ou localizados em pacien-

A bromoprida atua como regulador fisiológico específico para o sistema digestivo, tendo ação central e pe-

tes sensíveis ou tratados com neurolépticos anteriormente. Sintomas como sonolência, astenia e cefaleia

riférica. Possui propriedades de normalização do tônus e motilidade do aparelho digestivo, reconstituição

também podem ser observados. Tais sintomas desaparecem com a interrupção do tratamento.

do refluxo biliar.

O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA GRANDE QUANTIDADE DESTE MEDICAMENTO DE UMA SÓ VEZ?

R1

da função fisiológica, diminuição do refluxo gástrico, facilitação do esvaziamento estomacal e impedimento

N/A

Este medicamento não pode ser partido ou mastigado.

bromoprida...............................................................................................................................................................................................10 mg

13653 407857

orientação médica.

Cada comprimido contém:

N/A

Para adultos recomenda-se 1 comprimido, 3 vezes ao dia. A dose pode ser aumentada desde que seja sob

FÓRMULA

N/A

USO ORAL - USO ADULTO

N/A

Comprimido de: 10 mg.

13413 407856

Medicamento genérico Lei nº 9.787, de 1999

13645 407855

ga, não ocasiona depressão cárdio-respiratória e não altera a composição do sangue. Não existem contrain-

N/A

Raramente, em pacientes submetidos anteriormente a neurolépticos ou com grande sensibilidade a estes

13473 407854

em casos de flatulência.

Prati-Donaduzzi

gestação ou durante viagens, no preparo do paciente para endoscopia, na cefaleia de origem digestiva e

Bula Bromoprida Comprimido - Frente

úlceras pépticas, refluxo gástrico, hérnias de hiato, náuseas, vômitos e cefaleia do período menstrual e de

200,00 x 160,00

a normalização do tônus e motilidade gastrintestinal. Este medicamento é utilizado em casos de gastrites,

Adequação de código de barras.

Bromoprida comprimido é indicado para náuseas, vômitos de qualquer origem e quando se fizer necessário

Novo modelo de bula (com 3 códigos de barras na frente e 2 no verso).

POR QUE ESTE MEDICAMENTO FOI INDICADO?

Em casos de superdosagem pode haver sonolência, mas que desaparece com a diminuição da dose.
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com atropínicos não deve ser feita por anular seus efeitos sobre a motilidade gastrintestinal. Além disso, a

A bromoprida é um regulador fisiológico específico para o sistema digestivo e possui mecanismos de ação

bromoprida pode reduzir a absorção da digoxina.

central e periférico. Este medicamento é capaz de aumentar a pressão do esfíncter esofágico inferior e, desta
forma, impedir ou dificultar o refluxo gástrico. Além disso, a bromoprida promove o esvaziamento e estimula
o peristaltismo do estômago a partir do centro. Após a fase de esvaziamento gástrico, a bromoprida fecha o
Este medicamento age sobre o centro do vômito, romboencefálico e hipotalâmico ao mesmo tempo em que
atua sobre a musculatura parietal e indiretamente através dos plexos intraparietais. Além disso, normaliza
o tônus e a motilidade do aparelho digestivo e reconstitui a função fisiológica no caso de estar alterada.
INDICAÇÕES
O uso de bromoprida é indicado para pacientes que apresentarem náuseas, vômitos de qualquer causa e
sempre que for necessária a normalização da motilidade e do tônus gastrintestinal. Este medicamento pode
pépticas, colopatia espasmódica, discinésias biliares, disfagia, soluços, pirose, cefaleia de origem digestiva,
flatulência; náuseas e vômitos no pós-operatório e no pré e pós-anestésico; náuseas, vômitos e cefaleias
caso de vômitos de causa desconhecida ou consequente à radioterapia e nos casos de náuseas e vômitos

também podem ser observados. Tais sintomas desaparecem com a interrupção do tratamento.
SUPERDOSE
Em casos de superdosagem pode haver sonolência, mas que desaparece com a diminuição da dose.
ARMAZENAGEM
Este medicamento deve ser mantido em sua embalagem original, em temperatura ambiente (entre 15 e
30º C), em lugar seco, fresco e ao abrigo da luz. Nestas condições o prazo de validade é de 24 meses a contar
da data de fabricação.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

durante viagens.

13653 407857

Raramente, em pacientes submetidos anteriormente a neurolépticos ou com grande sensibilidade a estes

N/A

CONTRAINDICAÇÕES

N/A

do período menstrual e de gestação; no preparo do paciente para radiologia e endoscopia digestiva. No

tes sensíveis ou tratados com neurolépticos anteriormente. Sintomas como sonolência, astenia e cefaleia

13413 407856

ser prescrito no tratamento de hérnias de hiato, discinésia gastroduodenais, duodenites, gastrites, úlceras

Pode ocorrer raramente o aparecimento de espasmos musculares generalizados ou localizados em pacien-

produtos podem ser observados espasmos musculares localizados ou generalizados que desaparecem logo
após a interrupção do tratamento.

N/A

MODO DE USAR E CONSERVAÇÃO DEPOIS DE ABERTO
Este medicamento deve ser mantido em sua embalagem original, em temperatura ambiente (entre 15 e
30 ºC), em lugar seco, fresco e ao abrigo da luz.

13645 407855

piloro e impede o refluxo biliar, facilitando o esvaziamento da vesícula.

REAÇÕES ADVERSAS A MEDICAMENTOS

N/A

Embora não sejam conhecidas incompatibilidades com outros medicamentos, a associação da bromoprida

CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS

13473 407854

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS
INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Prati-Donaduzzi

gião-dentista.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Bula Bromoprida Comprimido - Verso

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirur-

validade é de 24 meses a contar da data de fabricação.

200,00 x 160,00

dicações quanto ao uso prolongado e repetido.

30º C), em lugar seco, fresco e ao abrigo da luz (evite armazená-lo no banheiro). Nestas condições o prazo de

Adequação de código de barras.

ga, não ocasiona depressão cárdio-respiratória e não altera a composição sanguínea. Não existem contrain-

Este medicamento deve ser mantido em sua embalagem original, em temperatura ambiente (entre 15 e

Novo modelo de bula (com 3 códigos de barras na frente e 2 no verso).

ONDE E COMO DEVO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Reg. no M.S. 1.2568.0180
Farmacêutico Responsável: Dr. Luiz Donaduzzi CRF-PR 5842

POSOLOGIA

N/A

Para adultos recomenda-se 1 comprimido, 3 vezes ao dia. A dose pode ser aumentada desde que seja sob
orientação médica.

R1

ADVERTÊNCIAS
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A bromoprida não atua sobre outros sistemas do organismo, não interfere no funcionamento dos rins e bexi-
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