
BISMU-JET®

neomicina + tartarato de bismuto e sódio
+ cloridrato de procaína
FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO
Suspensão oral: Embalagem frasco de 20 ml.

USO TÓPICO
USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO
Cada ml (20 gotas) da suspensão oral contém:
neomicina (na forma de sulfato) ..................................................................................................................................................15 mg
tartarato de bismuto e sódio ........................................................................................................................................................25 mg
cloridrato de procaína ..................................................................................................................................................................15 mg
veículo* q.s.p...................................................................................................................................................................................1 ml
*mentol, sacarina sódica, propilenoglicol, hidróxido de sódio, glicerol, álcool etílico, água purificada.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE
Ação esperada do medicamento
Bismu-jet® é um bacteriostático e bactericida, o qual é usado em afecções bucais.
Cuidados de armazenamento
Manter à temperatura ambiente (15˚C a 30˚C). Proteger da luz e manter em lugar seco.
Prazo de validade
O número do lote e as datas de fabricação e validade deste medicamento estão impressos no cartucho do medicamento. Não use
o medicamento com o prazo de validade vencido. Antes de usar observe o aspecto do medicamento.
Gravidez e lactação
Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término.
Informar ao médico se está amamentando.
Cuidados de administração
Siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica.
Interrupção do tratamento
Não interromper o tratamento sem o conhecimento do seu médico.
Reações adversas
Informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Contra-indicações e precauções
Bismu-jet® é contra-indicado a pacientes com alergia aos componentes de sua fórmula.
Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início ou durante o tratamento.
NÃO USE MEDICAMENTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA A SAÚDE.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS
Bismu-jet® possui em sua composição o sulfato de neomicina, o qual tem ação bacteriostática e que se torna bactericida quando
elevada sua concentração, o tartarato de bismuto e sódio que possui ação bactericida direta in vitro sobre o estreptococo. O
estreptococo é o agente etiológico único na angina pultácea. Possui também o cloridrato de procaína que age como anestésico
sobre a região inflamada, aliviando ao dor.

INDICAÇÕES
Bismu-jet® está indicado como medicação tópica auxiliar no tratamento das afecções bucais.

CONTRA-INDICAÇÕES 
Bismu-jet® está contra-indicado a pacientes que tenham demonstrado hipersensibilidade a seus componentes.

REAÇÕES ADVERSAS
Bismu-jet® não apresentou reações adversas até o momento.

POSOLOGIA E MODO DE USAR
Gotas: pingar 1 a 2 gotas sobre o local afetado, 3 a 6 vezes ao dia.
AGITE ANTES DE USAR.

PACIENTES IDOSOS
Não constam na literatura relatos sobre advertências ou recomendações especiais do uso adequado por pacientes idosos.

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR; NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.

Registro M.S. nº 1.0583.0102
Farm. Resp.: Drª Maria Geisa P. de Lima e Silva - CRF-SP nº 8.082

Nature’s Plus Farmacêutica Ltda.
Rodovia SP 101, km 08
Hortolândia/SP – CEP 13186-901
CNPJ: 45.992.062/0001-65
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Fabricado por: EMS S/A.
Rodovia SP 101, km 08
Hortolândia/SP – CEP 13186-901

Nº do lote, data de fabricação e validade: vide cartucho. B
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APROVAÇÃO DE ARTE FINAL
ÁREA VISTO DATA

Desenv. Embalagem ______________________ _______________

Depto. Marketing ______________________ _______________

Desenv. Galênico ______________________ _______________

Registro de Produto ______________________ _______________

Dimensões:....107 x 158 mm
Material: ........Papel sulfite 56 g/m2

Cor Pantone: Process Black C
Nº da Arte: ....BU-171
LAETUS:........204

082247 BismuJet.qxp
Programa: QuarkXpress 7.3 (MAC)
Prova nº:04 FINAL     02/01/2008
Designer:Fabiano
LEGRAND

Código do Material: 082247


