VERTON
(Chenopodium ambrosioides, Mentha piperita, Rheum palmatum)
MEDICAMENTO FITOTERÁPICO
DENOMINAÇÃO GENÉRICA
Nomenclatura oficial: Chenopodium ambrosioides
Família: Chenopodiaceae
Parte da planta utilizada: Planta seca
Nomenclatura popular: Erva de Santa Maria
Nomenclatura oficial: Mentha piperita
Família: Lamiaceae
Parte da planta utilizada: Folhas
Nomenclatura popular: Hortelã
Nomenclatura oficial: Rheum palmatum
Família: Polygonaceae
Parte da planta utilizada: Raiz
Nomenclatura popular: Ruibarbo
APRESENTAÇÃO
Solução. Embalagem com um frasco contendo 150 ml.
USO ORAL
USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 2 ANOS
COMPOSIÇÃO
Cada 100 ml contém:
Extrato aquoso Chenopodium ambrosioides.................................................................................. 2,0 ml
Extrato aquoso Mentha piperita...........................................................................................................1,0 ml
(Teor de mentol, mínimo 1,0%)
Extrato aquoso Rheum palmatum.......................................................................................................1,0 ml
Mentol (DCB 0787.01-9)..........................................................................................................................17,0 mg
Veículos q.s.p. .............................................................................................................................................100 ml
(Água purificada, álcool, sacarose, propilparabeno e metilparabeno)
INFORMAÇÕES AO PACIENTE
PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?
Verton é destinado ao tratamento de vermes e parasitas intestinais. Estimulante gástrico, aumenta o apetite, carminativo e antisséptico.
COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?
Verton é um vermífugo tendo ação contra vermes intestinais, como amebas intestinais, ancilóstomos e áscaris.
QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?
Nos casos de hipersensibilidade aos componentes da fórmula.
“Este medicamento é contraindicado para uso por pacientes diabéticos, pacientes que sofrem
de cistite, constipação intestinal e hemorroidas, e menores de 2 (dois) anos.”
O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?
Precauções e advertências
Deve-se evitar o uso de bebidas alcoólicas durante o tratamento, pois estas alteram o efeito
do produto.
O uso de outros medicamentos, juntamente com Verton deve ser feito sob orientação médica.
Pessoas acima de 65 anos devem consultar seu médico para o ajuste posológico.
“Atenção diabéticos: este medicamento contém SACAROSE.”
“Este medicamento contém ÁLCOOL.”
Informe seu médico se está amamentando e/ou a ocorrência de gravidez, durante o tratamento com Verton, ou após seu término.
Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou
do cirurgião-dentista.
Por ser um produto de origem vegetal, poderá sofrer pequenas variações na coloração, eventualmente, formar um depósito no fundo do frasco ou turvar quando agitado, o que não prejudica
a pureza do produto, conservando todas as propriedades terapêuticas que lhe são inerentes.
Interações medicamentosas
Até o momento não foram relatadas interações de outros fármacos com as substâncias contidas neste produto.
“Informe seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro
medicamento.”

ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?
Cuidados de conservação
Verton deve ser conservado em temperatura ambiente (entre 15 e 30 ºC), em sua embalagem
original. Proteger da luz e umidade.
“Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.”
“Não use medicamento com prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem
original.”
Características físicas
Líquido de cor castanho.
Características organolépticas
Sabor pouco amargo e odor (cheiro) característico.
“Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se
poderá utilizá-lo.”
“Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.”
COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?
Modo de usar
Agitar o produto antes de usar.
Posologia:
Adultos: Ingerir 15 ml, via oral, três vezes ao dia, de oito em oito horas.
A dose diária não deve ultrapassar 45 ml.
Crianças até 12 anos: Ingerir 15 ml, via oral, duas vezes ao dia, de doze em doze horas.
A dose diária não deve ultrapassar 30 ml.
“Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação
de seu médico ou cirurgião-dentista.”
O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?
Caso haja esquecimento da ingestão de uma dose deste medicamento, retomar a posologia
prescrita sem a necessidade de suplementação.
“Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.”
QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?
Reações adversas
Até o momento não foram relatadas reações adversas graves e que coloquem em risco a saúde dos pacientes.
Se houver o aparecimento de reações desagradáveis como: coceira, vermelhidão na pele (tipo
reação alérgica), irritação, diarréia, azia e palpitações cardíacas, suspender o uso e procurar
orientação médica.
“Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações
indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.”
O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE
MEDICAMENTO?
Até o momento são desconhecidos os efeitos prejudiciais em casos de ingestão exagerada
desse produto.
Em caso de superdosagem, suspender o uso e procurar orientação médica de imediato.
“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.”
“Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.”
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