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Dagravit® 8
Folheto informativo: Informação para o utilizador
Dagravit 8 Associação Solução oral
Vitaminas do complexo B + Ácido ascórbico + Colecalciferol + Retinol

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a utilizar este medicamento pois
contém informação importante para si.
Utilize este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com as
indicações do seu médico ou farmacêutico.
Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste
folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Ver secção 4.
Se não se sentir melhor ou se piorar após 8 dias, tem de consultar um médico.

O que contém este folheto:
1. O que é Dagravit 8 e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de utilizar Dagravit 8
3. Como utilizar Dagravit 8
4. Efeitos secundários possíveis.
5. Como conservar Dagravit 8
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que é Dagravit 8 e para que é utilizado
O Dagravit 8 é um multivitamínico.
Indicações terapêuticas:
O Dagravit 8 é um medicamento multivitamínico composto por: Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina
B2, Niacinamida, D-pantenol, Vitamina B6, Vitamina C e Vitamina D. A fórmula equilibrada do
Dagravit 8 está indicada em situações em que se considere benéfica a suplementação vitamínica
das Vitaminas A, B1, B2, Niacinamida, D-pantenol, B6, C e D. Desta forma Dagravit 8 está indicado
na prevenção e tratamento de estados de carência em Vitaminas, tais como transtornos de
crescimento na criança e carências vitamínicas no adulto e na criança.
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2. O que precisa de saber antes de tomar Dagravit 8
Não utilize Dagravit 8
Se tem alergia (hipersensibilidade) às substâncias ativas ou a qualquer componente deste
medicamento (indicados na secção 6.1).

Advertências e precauções
Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de utilizar Dagravit 8.
A administração prolongada de altas doses de Vitamina A pode provocar hipervitaminoses. A
Vitamina A tomada em doses elevadas durante a gravidez, particularmente no primeiro trimestre,
pode prejudicar o desenvolvimento fetal.
A administração de altas doses de Vitamina D pode provocar hipervitaminoses.
Este medicamento contém óleo de rícino que pode causar náuseas e diarreia.

Outros medicamentos e Dagravit 8
Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente outros
medicamentos, incluindo medicamentos obtidos sem receita médica.
Não se conhecem até ao momento, interações de Dagravit 8 com outros medicamentos.

Gravidez e amamentação
Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o seu
médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento.
Gravidez
Pode ser utilizado.
Aleitamento
Pode ser utilizado.

Condução de veículos e utilização de máquinas
Não está descrito qualquer efeito deste medicamento sobre a capacidade de condução de
máquinas.

Informações importantes sobre alguns componentes de Dagravit 8
Dagravit 8 contém óleo de rícino que pode causar distúrbios no estômago e diarreia.

3. Como utilizar Dagravit 8
Tome este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com as
indicações do seu médico ou farmacêutico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver
dúvidas.
Administrar por via oral.
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A dose recomendada é:
Lactentes: 4 a 8 gotas/dia
Crianças: 8 a 11 gotas/dia
Adultos: 11 a 23 gotas/dia
Modo de emprego: aconselha-se deitar as gotas numa colher e tomar antes das refeições.

Se utilizar mais Dagravit 8 do que deveria
Não estão descritos casos de intoxicação com este medicamento.

Caso se tenha esquecido de utilizar Dagravit 8
Não tome uma dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de tomar. Se tal
acontecer deve tomar o medicamento logo que se lembrar.

Se parar de tomar Dagravit 8
Não se aplica.
Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou
farmacêutico.

4. Efeitos secundários possíveis
Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos secundários, embora estes
não se manifestem em todas as pessoas.
Até ao momento não estão descritos efeitos secundários associados ao Dagravit 8.

Comunicação de efeitos secundários
Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste
folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico ou enfermeiro. Também poderá comunicar efeitos
secundários diretamente ao INFARMED, I.P., através dos contactos abaixo. Ao comunicar efeitos
secundários, estará a ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento.
INFARMED I.P.
Direção de Gestão do Risco de Medicamentos
Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53
1749-004 Lisboa
Tel.: + 351 21 7987373
Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita)
Sítio da internet:
http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage
E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt
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5. Como conservar Dagravit 8
Manter fora do alcance e da vista das crianças.
Conservar a temperatura inferior a 25º C.
Não utilize Dagravit 8 após expirar o prazo de validade indicado no rótulo do frasco e na
embalagem exterior após a abreviatura utilizada para o prazo e validade (“Val.:”). O prazo de
validade corresponde ao último dia do mês indicado.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações
Qual a composição de Dagravit 8
1 ml = 30 gotas
As substâncias ativas são:
Ácido ascórbico (Vitamina C)
Piridoxina, cloridrato (Vitamina B6)
Tiamina, cloridrato (Vitamina B1)
Colecalciferol (Vitamina D)
Retinol, palmitato (Vitamina A)
Nicotinamida
Riboflavina, fosfato sódico <> 2 mg/ml Riboflavina (Vitamina B2)
Dexpantenol

70 mg/ml
2 mg/ml
2 mg/ml
400 U.I./ml
1000 U.I./ml
15 mg/ml
2 mg/ml
4 mg/ml

Os outros componentes são: cetrimida, essência de limão, glicerol 85%, sacarina sódica, óleo de
rícino, tritriplex e água purificada.

Qual o aspeto de Dagravit 8 e conteúdo da embalagem
Dagravit 8 apresenta-se na forma farmacêutica de solução oral, acondicionada em frasco contagotas em vidro castanho com tampa inviolável.
Embalagem contendo um frasco conta-gotas com 30 ml de solução oral.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante
Sidefarma - Sociedade Industrial de Expansão Farmacêutica, S.A.
Rua da Guiné, Nº 26
2689-514 Prior Velho

Este folheto foi aprovado pela última vez em: junho 2017
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