
 

Dimetiliv-MAX 
dimeticona 
 
 
FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO: 

Cápsulas gelatinosas: Caixa contendo 10 cápsulas. 

 

Uso Adulto  

Uso oral 

  

COMPOSIÇÃO 

Cada cápsula contém: 

dimeticona (simeticona) ............................................ 125 mg 

excipiente* q.s.p. ........................................................... 1 cáp   

*(gelatina, essência de menta, glicerol, metilparabeno, propilparabeno,corante azul brilhante, água 

purificada) 

 

INFORMAÇÕES AO PACIENTE 

Ação esperada do medicamento: Dimetiliv-MAX atua no estômago e no intestino rompendo ou 

dificultando a formação de bolhas gasosas que retém os gases e que provocam flatulência e dores. Ao 

se tornarem livres, os gases são facilmente eliminados. 

Cuidados de armazenamento: manter em temperatura ambiente (15˚C a 30˚C). Proteger da luz e 

manter em lugar seco. 

Prazo de validade: o número de lote e as datas de fabricação e validade 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.Informe ao médico se está amamentando. 

Cuidados de administração: siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as 

doses e a duração do tratamento. 

Interrupção do tratamento: não interromper o tratamento sem o conhecimento do seu médico. 

Reações adversas: a dimeticona não é absorvida pelo organismo, atuando somente dentro do 

aparelho digestivo, e é totalmente eliminada nas fezes, sem alterações. Assim, não costuma provocar 

reações indesejáveis no organismo. 

Informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis.  

 

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. 

Ingestão concomitante com outras substâncias: não são conhecidas interações de Dimetiliv-MAX 

com outros medicamentos ou alimentos.  

Contra-indicações e Precauções: você não deve utilizar Dimetiliv-MAX se tiver alergia ou 

sensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula. 

Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início ou durante o 

tratamento.  

 

NÃO TOME MEDICAMENTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO,  

PODE SER PERIGOSO PARA A SAÚDE. 

 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

CARACTERÍSTICAS 

Dimetiliv-MAX, cujo componente ativo é a dimeticona, é um silicone antiespumante com ação 

antiflatulenta, que alivia o mal-estar gástrico causado pelo excesso de gases. 



A dimeticona não é absorvida, portanto apresenta ação local. Desta forma, estudos de 

farmacocinética são inviáveis com a droga, cujo mecanismo de ação foi demonstrado in vitro em 

alguns estudos. 

Dimetiliv-MAX (dimeticona) reduz a tensão superficial das bolhas de ar presentes no trato 

gastrointestinal, permitindo que as mesmas se desfaçam ou que formem uma grande massa de ar a 

qual é expelida facilmente por meio de eructações ou flatos.  

Um estudo realizado por Brecevic L, Bosan-Kilibarda I e Strajnar F demonstrou o mecanismo de 

ação da dimeticona in vitro. O efeito da dimeticona sobre sistemas espumantes contendo suco 

gástrico sintético e uma substância ativa formadora de espuma (solução de sabão, tensoativo 

aniônico e catiônico) foi quantificado medindo-se a tensão superficial, estabilidade da espuma e 

densidade inicial da espuma. O efeito da dimeticona em cada um dos sistemas examinados foi 

resultado da combinação de duas ações: a drenagem do líquido a partir do filme de espuma e a 

ruptura de filmes de líquidos relativamente finos, auxiliadas pelas partículas hidrofóbicas de sílica 

levando à ruptura da superfície do líquido e liberação do ar. 

 

INDICAÇÕES 

Dimetiliv-MAX é indicado no caso de excesso de gases no aparelho gastrintestinal, constituindo 

incômodo, motivo de dores ou cólicas intestinais, tais como: meteorismo, eructação, borborígmo, 

aerofagia, pós-operatório e convalescença, distúrbios fermentativos intestinais, é indicado ainda no 

preparo intestinal dos pacientes para radiografia do abdômen para reduzir o número de bolhas no 

trato gastrointestinale sombras. Similarmente, a preparação para colonoscopia e gastroscopia envolve 

a administração de dimeticona, que, por sua ação anti-espumante, melhora a visibilidade, como 

resultado da redução da presença de bolhas no cólon que podem dificultar a detecção de lesões na 

mucosa do trato gastrintestinal. 

 

CONTRA-INDICAÇÕES 

Dimetiliv-MAX é contra-indicado para pacientes com hipersensibilidade a qualquer um dos 

componentes da fórmula. 

 

REAÇÕES ADVERSAS / COLATERAIS E ALTERAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS 

Dimetiliv-MAX é fisiologicamente inerte e desprovido de toxicidade. Após administração oral é 

eliminado de forma inalterada pelas fezes. 

 

POSOLOGIA 

Dimetiliv-MAX pode ser administrado 4 vezes ao dia, após as refeições e ao deitar, ou quando 

necessário. Não é recomendada a ingestão de mais de 500mg (4 cápsulas) de Dimetiliv-MAX por 

dia. 

 

SUPERDOSAGEM 

Não se espera que ocorram sintomas conseqüentes da superdose de dimeticona, pois este fármaco 

não é absorvido. Caso ocorra ingestão excessiva, o paciente deve ser observado e medidas adequadas 

de suporte devem ser consideradas, se necessário. 

 

PACIENTE IDOSOS 

Não há relatos na literatura sobre recomendações e advertências do uso deste produto por pacientes 

idosos. 

 

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR. NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS 

PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA. 

 

Farm. Resp.: Dra. Cláudia dos Reis Tassinari  

CRF - SP Nº 15.346 
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Fabricado por: 

RELTHY LABORATÓRIOS  LTDA. 

Avenida José Vieira, 446 

Distrito Industrial Domingos Giomi 

Indaiatuba – SP 

CEP: 13347-360 

 

“Nº de Lote, Fabricação e Validade: vide cartucho”. 


