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FOLHETO INFORMATIVO
- CÊGRIPE Comprimidos
Composição
Cada comprimido de CÊGRIPE contém 500 mg de paracetamol, 100 mg de hesperidina, 100 mg de
vitamina C e 1 mg de maleato de clorfenamina. Embalagens de 10, 20 e 30 comprimidos.
Categoria Fármaco-Terapêutica/Tipo de Actividade
Grupo II-11 do Formulário Nacional de Medicamentos. CÊGRIPE é um medicamento não sujeito
a receita médica destinado ao tratamento dos estados gripais.
Responsável pela Autorização de Introdução no Mercado
JANSSEN-CILAG FARMACÊUTICA, LDA.
Estrada Consiglieri Pedroso, 69 A- Queluz de Baixo- 2734-503 Barcarena
Indicações Terapêuticas
Síndromas gripais
Constipações
Perturbações alérgicas da nasofaringe.
Contra-indicações
O CÊGRIPE está contra-indicado em doentes que tenham insuficiência hepática ou renal e em
doentes com hipersensibilidade a qualquer dos seus ingredientes.
Efeitos Indesejáveis
Como os demais medicamentos, CÊGRIPE pode causar efeitos secundários, no entanto estes não se
manifestam em todas as pessoas.
Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não
mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.
Interacções Medicamentosas
Quando estiver a tomar o CÊGRIPE não deve ingerir álcool, nem tomar sedativos.
Precauções Particulares de Utilização
Não devem usar-se doses maiores que as recomendadas, nem durante mais de três dias ou em
crianças com menos de 12 anos ou com peso inferior a 30 kg, a não ser por expressa indicação do
médico.
Uso na Grávida e Lactente
Não se recomenda o uso do CÊGRIPE durante a gravidez e aleitamento, a não ser por expressa
indicação do médico.
Efeitos sobre a Capacidade de Condução e Utilização de Máquinas
O CÊGRIPE pode influenciar a capacidade de conduzir automóveis e outras máquinas.
Excipientes
Contém lactose e tartrazina.
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Posologia e Modo de Administração
Administrar por via oral, 2 a 6 comprimidos diários, de preferência após as refeições.
CÊGRIPE não é recomendado em crianças com idade inferior a 12 anos ou com peso inferior a 30
kg.
Medidas a tomar em Caso de Sobredosagem
Em caso de sobredosagem acidental procurar imediatamente o médico, a fim de serem tomadas as
medidas necessárias, mesmo que se suspeite de intoxicação, ou que ainda não sejam visíveis os
sintomas. A N-acetil-cisteína é o antídoto específico do paracetamol, mas deve-se administrar nas
primeiras 8 a 10 horas após a ingestão da dose tóxica, a fim de evitar alterações hepáticas.
Conselhos ao Utente
Comunicar ao seu médico ou farmacêutico os efeitos indesejáveis detectados e que não constem do
folheto.
Verificar o prazo de validade inscrito na embalagem ou no recipiente.
Precauções Especiais de Conservação
Os comprimidos devem ser conservados em lugar fresco e seco, ao abrigo da luz.
Data de aprovação do folheto Medicamento Não Sujeito a Receita Médica

