Kios

Schinus terebinthifolius (Anacardiaceae), casca, aroeira
APRESENTAÇÕES
Comprimidos revestidos.
Embalagem com 1 blister,
contendo 7 comprimidos.
Embalagem com 1 blister,
contendo 14 comprimidos.
Embalagem com 2 blisters,
contendo 14 comprimidos cada.
Embalagem com 4 blisters,
contendo 15 comprimidos cada.
VIA ORAL
USO ADULTO
COMPOSIÇÃO
Cada comprimido revestido contém:
extrato seco de casca de aroeira
(Schinus terebinthifolius) padronizado
a 0,25%*....................................640mg
Excipientes: estearato de magnésio;
croscarmelose sódica; polímero 25.
*Correspondência em marcador: 640mg
de extrato seco de Schinus terebinthifolius
corresponde a 1,6mg de ácido gálico.
INFORMAÇÕES AO PACIENTE
1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO
É INDICADO?
Este medicamento é destinado ao tratamento
sintomático da gastrite leve a moderada.
2. COMO ESTE MEDICAMENTO
FUNCIONA?
Kios foi desenvolvido a partir do extrato
seco da casca de aroeira (Schinus
terebinthifolius) e funciona no tratamento
da gastrite e sintomas da má digestão.
3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE
MEDICAMENTO?
Pacientes com histórico de hipersensibilidade

e alergia a qualquer um dos componentes da
fórmula não devem fazer uso do medicamento.
Este medicamento é contraindicado para
uso por crianças.
Este medicamento não deve ser utilizado
por mulheres grávidas sem orientação
médica ou do cirurgião-dentista
(categoria de risco B).
4. O QUE DEVO SABER ANTES
DE USAR ESTE MEDICAMENTO?
Este medicamento não deve ser utilizado
por mulheres grávidas sem orientação
médica ou do cirugião-dentista (categoria
de risco B). Informe ao seu médico ou
cirurgião-dentista se você está fazendo
uso de algum outro medicamento. Não
use medicamentos sem o conhecimento
do seu médico. Pode ser perigoso para a
sua saúde.
5. ONDE, COMO E POR QUANTO
TEMPO POSSO GUARDAR ESTE
MEDICAMENTO?
Você deve conservar Kios em temperatura
ambiente, entre 15°C e 30°C, protegido da
luz e da umidade.
Kios tem validade de 24 meses a partir da
data de sua fabricação.
Número de lote e datas de fabricação
e validade: vide embalagem. Não use
medicamento com o prazo de validade
vencido. Guarde-o em sua embalagem
original.
Comprimido revestido, de formato
bicôncavo, ovalado, sem sulco, de coloração
vermelha.
Antes de usar, observe o aspecto do

medicamento. Caso esteja no prazo
de validade e você observe alguma
mudança no aspecto, consulte
o farmacêutico para saber se poderá
utilizá-lo.

Informe a seu médico, cirurgião-dentista
ou farmacêutico sobre o aparecimento
de reações indesejáveis pelo uso deste
medicamento. Informe também à empresa
por meio do serviço de atendimento.

Todo medicamento deve ser mantido
fora do alcance das crianças.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM
USAR UMA QUANTIDADE DESTE
MEDICAMENTO MAIOR DO
QUE A INDICADA?
Em caso de uso de grande quantidade
deste medicamento, procure rapidamente
socorro médico e leve a embalagem ou bula
do medicamento, se possível. Ligue para
0800 722 6001, se você precisar de mais
orientações.

6. COMO DEVO USAR ESTE
MEDICAMENTO?
Tomar 2 comprimidos ao dia ou a critério
médico.
VIA ORAL – administrado pela boca.
USO ADULTO
Siga a orientação de seu médico,
respeitando sempre os horários,
as doses e a duração do tratamento.
Não interrompa o tratamento sem o
conhecimento do seu médico.
Este medicamento não pode ser partido,
aberto ou mastigado.
7. O QUE DEVO FAZER QUANDO
ESQUECER DE USAR ESTE
MEDICAMENTO?
Caso haja esquecimento da ingestão
de uma dose deste medicamento, retome
a posologia prescrita sem a necessidade
de suplementação.
Em caso de dúvidas, procure orientação
do farmacêutico, de seu médico ou
cirurgião-dentista.
8. QUAIS OS MALES QUE ESTE
MEDICAMENTO PODEM
CAUSAR?
Embora ainda não sejam conhecidas
a intensidade e frequência das reações
adversas, informe seu médico sobre o
aparecimento de reações desagradáveis.
Alérgicos a plantas da família Anacardiaceae,
alérgicos em geral, doentes cardíacos, renais
e hepáticos e outros pacientes com outras
doenças crônicas não devem fazer uso deste
medicamento.

DIZERES LEGAIS
M.S.: 1.1557.0067.001-6 Kios
7 comprimidos
M.S.: 1.1557.0067.002-4 Kios
14 comprimidos
M.S.: 1.1557.0067.003-2 Kios
28 comprimidos
M.S.: 1.1557.0067.004-0 Kios
60 comprimidos
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