
NOOTROPIL®CÁPSULAS

SC STATUS DE HEDULAÇÃO:
S3

NOME PROPRIETÁRIO (E FORMULÁRIO DE DOSAGEM): 
NOOTROPIL®CÁPSULAS

COMPOSIÇÃO:
Cada cápsula de NOOTROPIL contém 400 mg de piracetam.

CLASSIFICAÇÃO FARMACOLÓGICA: A 1.1 
Analéptica Central

AÇÃO FARMACOLÓGICA:
Foi demonstrado um efeito no metabolismo no homem, indicando uma melhor utilização do oxigénio. 
NOOTROPIL tem baixa toxicidade e não tem atividade estimulante, sedativa ou neurovegetativa.

INDICAÇÕES:
NOOTROPIL tem sido usado com efeito variável nas seguintes condições e pode influenciá-las 
favoravelmente, embora nenhuma prova convincente de eficácia tenha sido apresentada:
1. Síndromes involucionais relacionadas ao envelhecimento.
2. Alcoolismo crônico.

CONTRA-INDICAÇÕES:
Piracetam é contra-indicado em pacientes com:
• insuficiência renal moderada a grave (clearance de creatinina inferior a 70 ml por minuto)
• insuficiência hepática
• hemorragia cerebral e
• hipersensibilidade ao piracetam ou a qualquer outro componente.

A segurança na gravidez e lactação não foi estabelecida. A 
segurança e eficácia em crianças não foram demonstradas.

DOSAGEM E MODO DE USAR: Adultos: a 
dosagem média deve ser a seguinte:
2 cápsulas de 400 mg três vezes ao dia. Esta dosagem inicial deve ser mantida por 3 a 8 semanas antes que a 
dosagem seja gradualmente reduzida para 1 cápsula três vezes ao dia.

EFEITOS COLATERAIS E PRECAUÇÕES ESPECIAIS:
Ocorreram hipercinesia, insônia, aumento de peso, sonolência, sonolência, nervosismo e 
depressão.
Diarréia e erupções cutâneas podem ocorrer com menos frequência, também agitação.

O piracetam é quase exclusivamente excretado pelos rins, portanto, deve ser usado com cautela no 
tratamento de pacientes com insuficiência renal conhecida.

SINTOMAS CONHECIDOS DE SOBREDOSAGEM E INDICAÇÕES DE SEU TRATAMENTO: 
Veja EFEITOS COLATERAIS E PRECAUÇÕES ESPECIAIS. O tratamento é de suporte e 
sintomático.

IDENTIFICAÇÃO:
Cápsula laranja e branca opaca com 'NOOTROPIL' impresso.

APRESENTAÇÃO:
Recipientes de 60, 90 e 240 cápsulas de 400 mg cada.

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO:

Página1do4
Ex-AHN

TITLE - PIRACETAM / NOOTROPIL MEDICATION PATIENT INFORMATION IN PORTUGUESE

Source : Glaxo Smith Kline

www.911globalmeds.com/buy-piracetam-nootropil-online
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Armazenar abaixo de 25°C.

Proteger da umidade.
Mantenha fora do alcance de crianças.

NÚMERO DE REGISTRO:
F/1.1/184

NOME E ENDEREÇO   COMERCIAL DO TITULAR DO CERTIFICADO DE REGISTRO: 
GlaxoSmithKline África do Sul (Pty) Ltd 39 Hawkins Avenue

Epping Indústria 1, 7460

DATA DE PUBLICAÇÃO DESTE PACOTE INFORMATIVO: 15 de 
setembro de 1976

Botswana Reg No. BOT0801441 S2

Namíbia Reg No. 90/1.1/001634 NS2
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