
Fale com o seu médico se estes sintomas não melhorarem após algum 
tempo, se desenvolver novos sintomas ou se estiver preocupado com os 
seus sintomas.

Sua dieta e estilo de vida também podem ajudar a tratar a SII: 
Como você restringe sua dieta depende da maneira como a SII afeta 
você. Se você achar que certos alimentos trazem os sintomas, então 
faz sentido não comê-los. Uma dieta rica em fibras pode ajudar, mas 
peça mais informações ao seu farmacêutico.
Algumas pessoas acham que aprender a relaxar pode ajudar a 
diminuir os sintomas da SII. Você pode achar útil reservar alguns 
momentos por dia para relaxar e descontrair suavemente.

2. O que precisa de saber antes de tomar Mebeverine

Não tome Mebeverina:
Se tem alergia à mebeverina ou a qualquer outro 
componente deste medicamento (indicados na secção 6).

Mebeverina 135 mg
comprimidos revestidos por película

Avisos e Precauções
Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar Mebeverine se:
• Você desenvolveu novos sintomas ou seus sintomas 
pioraram.
• Você tem problemas de fígado ou rinsO que tem neste folheto

1. O que é Mebeverina e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de tomar Mebeverine
3. Como tomar Mebeverina
4. Possíveis efeitos colaterais
5. Como armazenar Mebeverine
6. Conteúdo da embalagem e outras informações.

Se o acima exposto se aplica a você (ou você não tem certeza), fale com seu 
médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento.

Outros medicamentos e Mebeverina
A mebeverina não é conhecida por interagir com outros medicamentos, mas 
deve informar o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar, tiver tomado 
recentemente ou se vier a tomar outros medicamentos.

1. O que é Mebeverina e para que é utilizado Mebeverina com álcool
Pode beber álcool enquanto estiver a tomar Mebeverina 135 mg comprimidos 
revestidos por película.

Mebeverina 135 mg comprimidos revestidos por película contém o 
ingrediente ativo cloridrato de mebeverina. Este pertence a um grupo de 
medicamentos chamados antiespasmódicos. Gravidez, amamentação e fertilidade

Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou 
planeia engravidar, consulte o seu médico ou farmacêutico 
antes de tomar este medicamento.

A mebeverina ajuda a relaxar os músculos do trato gastrointestinal 
(intestino). É usado em condições como síndrome do intestino irritável 
e problemas semelhantes, como cólon irritável crônico, constipação 
espástica, colite mucosa e colite espástica.

Existe apenas informação limitada sobre a segurança da Mebeverina 
para mulheres grávidas. O seu médico pode aconselhá-la a parar de 
tomar Mebeverine antes de engravidar ou assim que souber que está 
grávida. A mebeverina não deve ser utilizada durante a amamentação.

A síndrome do intestino irritável (SII) é uma condição muito 
comum que causa espasmo e dor no intestino ou no intestino.
O intestino é um longo tubo muscular pelo qual o alimento passa para 
baixo para que possa ser digerido. Se o intestino
entra em espasmo e aperta muito forte, você sente dor. A forma 
como este medicamento funciona é aliviando
o espasmo, dor e outros sintomas da SII.

Condução e utilização de máquinas
Não é provável que a mebeverina afete a sua capacidade de conduzir ou utilizar 
máquinas.

Os principais sintomas da síndrome do intestino irritável (SII) 
incluem: Mebeverina contém lactose

Se foi informado pelo seu médico que tem intolerância a 
alguns açúcares, contacte-o antes de tomar este 
medicamento.

• dor de estômago e espasmo
• diarreia persistente ou constipação e diarreia 
alternadas
• flatulência (vento) e sensação de inchaço
• fezes pequenas, duras, em forma de pellet ou em forma de fita (fezes)

A mebeverina contém sódio
Este medicamento contém menos de 1 mmol de sódio (23 mg) por cada 
comprimido revestido por película, ou seja, é praticamente “isento de sódio”.Esses sintomas podem variar de pessoa para pessoa.

TITLE - MEBEVERINE HCL / DUSPATALIN 
COLOSPA MEDICATION PATIENT 
INFORMATION IN PORTUGUESE

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-mebeverine-hydrochloride-duspatalin-colospa-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.2315.pdf


3. Como tomar Mebeverina 5. Como armazenar Mebeverine

Tome este medicamento exatamente como indicado pelo 
seu médico ou farmacêutico. Consulte o seu médico ou 
farmacêutico se tiver dúvidas.

Mantenha este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.

Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na 
embalagem exterior ou rótulo após EXP. A data de validade refere-se ao 
último dia desse mês.Tente tomar o comprimido 20 minutos antes de uma refeição - 

algumas pessoas acham que seus sintomas são mais fortes depois 
de comerem. Engula o comprimido inteiro com água. Não 
mastigue o comprimido.

Armazenar este medicamento em local seco abaixo de 30°C e ao 
abrigo da luz.

Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo 
doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como deitar fora os 
medicamentos que já não utiliza. Essas medidas ajudarão a proteger o 
meio ambiente.

Adultos (incluindo idosos):
• A dose recomendada é de um comprimido três vezes ao dia. 

Não tomarmais de três comprimidos por dia.
• O número de comprimidos que você toma pode ser reduzido se seus 

sintomas melhorarem. 6. Conteúdo da embalagem e outras informações
Crianças e adolescentes: Mebeverina énãorecomendado para uso 
em crianças e adolescentes com menos de 18 anos de idade. O que contém Mebeverina

A substância ativa é o cloridrato de mebeverina. Cada comprimido 
revestido por película contém 135 mg de cloridrato de mebeverina Os 
outros componentes são:
celulose microcristalina 
lactose monohidratada
povidona
talco
estearato de magnesio
amido glicolato de sódio.

Se tomar mais Mebeverina do que deveria
Se você ou outra pessoa tomar mais Mebeverina Comprimidos do que 
deveria (sobredosagem), contacte o seu médico ou o serviço de 
urgência do hospital.imediatamente. Leve este folheto e quaisquer 
comprimidos restantes com você

Caso se tenha esquecido de tomar Mebeverina

Se você se esquecer de tomar uma dose de Mebeverina comprimidos revestidos 
por película na hora certa, tome-a assim que se lembrar, a menos que esteja 
quase na hora da próxima dose.Não façatome uma dose dupla para compensar 
o comprimido esquecido.

O revestimento do comprimido inclui hidroxipropilmetilcelulose 
(E464), dióxido de titânio (E171) e polietilenoglicol.

Se parar de tomar Mebeverina
Não pare de tomar os comprimidos sem falar com o seu médico, mesmo 
que se sinta melhor.

Qual o aspecto de Mebeverina e conteúdo da embalagem Os comprimidos de 
mebeverina são comprimidos revestidos de branco marcados com “MV135” numa das 
faces.

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com 
o seu médico ou farmacêutico.

O medicamento está disponível em frascos de plástico ou embalagens blister 
de 12, 15, 18, 20, 21, 28, 30, 56, 60, 84, 90 e 100 comprimidos. Nem todos os 
tamanhos de embalagem podem ser comercializados.

4. Possíveis efeitos colaterais Titular da Autorização de Introdução no 
Mercado: Milpharm Limited
Ares Block, Odyssey Business Park 
West End Road
Ruislip HA4 6QD
Reino Unido

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos 
colaterais, embora nem todos os apresentem.

Se você observar o seguintepare de tomaros comprimidos e vá ao seu 
médicoimediatamente ou no hospital mais próximo.
• Dificuldade em respirar, inchaço da face, pescoço, lábios, 

língua ou garganta (reações alérgicas graves) Fabricante:
APL Swift Services (Malta) Ltd, HF26, Hal 
Far Industrial Estate, Hal Far, 
Birzebbugia, BBG 3000,
Malta.

Outros efeitos colaterais:podem ocorrer reacções alérgicas, tais como 
reacções cutâneas, pele inflamada ou avermelhada, inchaço, urticária, 
comichão ou erupções cutâneas.

Se tiver quaisquer efeitos secundários, fale com o seu médico ou farmacêutico. 
Isso inclui quaisquer efeitos colaterais não listados neste folheto. Milpharm Limited

Bloco Ares,
Parque Empresarial Odisséia,
West End Road, Ruislip HA4 6QD, 
Reino Unido.

Relato de efeitos colaterais
Se tiver quaisquer efeitos secundários, fale com o seu médico, farmacêutico ou 
enfermeiro. Isso inclui quaisquer possíveis efeitos colaterais não listados neste 
folheto. Você também pode relatar efeitos colaterais diretamente através do 
Esquema de Cartão Amarelo em:www.mhra.gov.uk/yellowcard Ao comunicar 
efeitos secundários, pode ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança 
deste medicamento.

Este folheto foi revisto pela última vez em 10/2020
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Folheto Informativo: Informação para o paciente Esses sintomas podem variar de pessoa para 
pessoa.

Mebeverina 135 mg filme -
Tabletes revestidos

Fale com o seu médico se estes sintomas não 
melhorarem após algum tempo, se desenvolver 
novos sintomas ou se estiver preocupado com os seus 
sintomas.Cloridrato de mebeverina

Leia com atenção todo este folheto antes de 
começar a tomar este medicamento pois 
contém informação importante para si.
- Guarde este folheto. Você pode precisar de o ler 
novamente.
- Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu 

médico ou farmacêutico.
- Este medicamento foi receitado apenas para si. 

Não o passe para os outros. Pode prejudicá-los, 
mesmo que seus sinais de doença sejam os 
mesmos que os seus.

- Se tiver quaisquer efeitos secundários, fale com o seu 
médico ou farmacêutico. Isso inclui quaisquer possíveis 
efeitos colaterais não listados neste folheto. Consulte a 
seção 4.

Sua dieta e estilo de vida também podem ajudar a tratar a 
SII:
Como você restringe sua dieta depende da maneira como 
a SII afeta você. Se você achar que certos alimentos 
trazem os sintomas, então faz sentido não comê-los. Uma 
dieta rica em fibras pode ajudar, mas peça mais 
informações ao seu farmacêutico.
Algumas pessoas acham que aprender a relaxar pode 
ajudar a diminuir os sintomas da SII. Você pode achar útil 
reservar alguns momentos por dia para relaxar e 
descontrair suavemente.

2. O que precisa de saber antes de tomar 
Mebeverine
Não tome Mebeverina:
Se tem alergia à mebeverina ou a qualquer outro 
componente deste medicamento (indicados na 
secção 6).

O que tem neste folheto
1. O que é Mebeverina e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de tomar 
Mebeverine
3. Como tomar Mebeverina
4. Possíveis efeitos colaterais
5. Como armazenar Mebeverine
6. Conteúdo da embalagem e outras informações.

Avisos e Precauções
Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar 
Mebeverine se:
• Você desenvolveu novos sintomas ou seus 

sintomas pioraram.
• Você tem problemas de fígado ou rins1. O que é Mebeverina e para que é 

utilizado Se o acima exposto se aplica a você (ou você não tem 
certeza), fale com seu médico ou farmacêutico antes de 
tomar este medicamento.

Mebeverina 135 mg comprimidos revestidos por película 
contém o ingrediente ativo cloridrato de mebeverina. Este 
pertence a um grupo de medicamentos chamados 
antiespasmódicos.

Outros medicamentos e Mebeverina A mebeverina não é 
conhecida por interagir com outros medicamentos, mas 
deve informar o seu médico ou farmacêutico se estiver a 
tomar, tiver tomado recentemente ou se vier a tomar outros 
medicamentos.

A mebeverina ajuda a relaxar os músculos do trato 
gastrointestinal (intestino). É usado em condições 
como síndrome do intestino irritável e problemas 
semelhantes, como cólon irritável crônico, 
constipação espástica, colite mucosa e colite 
espástica.

Mebeverina com álcool
Pode beber álcool enquanto estiver a tomar Mebeverina 
135 mg comprimidos revestidos por película.

A síndrome do intestino irritável (SII) é uma 
condição muito comum que causa espasmo e dor 
no intestino ou no intestino.

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

O intestino é um longo tubo muscular pelo qual o 
alimento passa para baixo para que possa ser digerido. 
Se o intestino entrar em espasmo e apertar com muita 
força, você sente dor. A forma como este medicamento 
funciona é aliviando o espasmo, a dor e outros sintomas 
da SII.

Existe apenas informação limitada sobre a 
segurança da Mebeverina para mulheres 
grávidas. O seu médico pode aconselhá-la a 
parar de tomar Mebeverine antes de engravidar 
ou assim que souber que está grávida. A 
mebeverina não deve ser utilizada durante a 
amamentação.

Os principais sintomas da síndrome do intestino irritável 
(SII) incluem:

• dor de estômago e espasmo
• diarreia persistente ou 

constipação alternada e diarreia
• flatulência (vento) e sensação de inchaço
• fezes pequenas, duras, semelhantes a pellets ou em forma de 

fita (fezes)

Condução e utilização de máquinas
Não é provável que a mebeverina afete a sua capacidade de 
conduzir ou utilizar máquinas.

Mebeverina contém lactose
Se foi informado pelo seu médico que você



tem intolerância a alguns açúcares, contacte o seu 
médico antes de tomar este medicamento.

mais informações sobre a segurança deste medicamento.

5. Como armazenar Mebeverine
3. Como tomar Mebeverina Mantenha este medicamento fora da vista e do alcance das 

crianças.Tome este medicamento exatamente como indicado 
pelo seu médico ou farmacêutico. Consulte o seu 
médico ou farmacêutico se tiver dúvidas. Não utilize este medicamento após o prazo de validade 

impresso na embalagem exterior ou rótulo após EXP. A 
data de validade refere-se ao último dia desse mês.Tente tomar o comprimido 20 minutos antes de uma 

refeição - algumas pessoas acham que seus sintomas são 
mais fortes depois de comerem. Engula o comprimido 
inteiro com água. Não mastigue o comprimido.

Armazenar este medicamento em local seco abaixo de 30ºC e 
proteger da luz.

Adultos (incluindo idosos):
• A dose recomendada é de um comprimido três 

vezes ao dia.Não tomarmais de três 
comprimidos por dia.

• O número de comprimidos que você toma pode ser 
reduzido se seus sintomas melhorarem.

Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou 
no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como deitar 
fora os medicamentos que já não utiliza. Essas medidas 
ajudarão a proteger o meio ambiente.

6. Conteúdo da embalagem e outras 
informaçõesCrianças e adolescentes: Mebeverina énão 

recomendado para uso em crianças e adolescentes com 
menos de 18 anos de idade.

O que contém Mebeverina A substância ativa é o 
cloridrato de mebeverina. Cada comprimido revestido 
por película contém 135 mg de cloridrato de 
mebeverina
Os outros componentes são: 
celulose microcristalina 
lactose mono-hidratada
povidona
talco
estearato de magnesio
amido glicolato de sódio.

Se tomar mais Mebeverina do que deveria Se você ou 
outra pessoa tomar mais Mebeverina Comprimidos do 
que deveria (sobredosagem), contacte o seu médico ou o 
serviço de urgência do hospital. imediatamente. Leve 
este folheto e quaisquer comprimidos restantes com 
você

Caso se tenha esquecido de tomar Mebeverina
Se você se esquecer de tomar uma dose de Mebeverina 
comprimidos revestidos por película na hora certa, tome-a assim 
que se lembrar, a menos que esteja quase na hora da próxima 
dose.Não façatome uma dose dupla para compensar o comprimido 
esquecido.

O revestimento do comprimido inclui 
hidroxipropilmetilcelulose (E464), dióxido de 
titânio (E171) e polietilenoglicol.

Se parar de tomar Mebeverina
Não pare de tomar os comprimidos sem falar com o seu 
médico, mesmo que se sinta melhor.

Qual o aspecto de Mebeverina e conteúdo da 
embalagem

Os comprimidos de mebeverina são comprimidos revestidos de 

branco marcados com “MV135” numa das faces.Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste 
medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico. O medicamento está disponível em frascos de plástico ou 

embalagens blister de 12, 15, 18, 20, 21, 28, 30, 56, 60, 84, 90 e 100 
comprimidos. Nem todos os tamanhos de embalagem podem ser 
comercializados.

4. Possíveis efeitos colaterais

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar 
efeitos colaterais, embora nem todos os apresentem.

Titular da Autorização de Introdução no 
Mercado: Milpharm Limited
Ares Block, Odyssey Business Park 
West End Road
Ruislip HA4 6QD
Reino Unido

Se você observar o seguintepare de tomaros comprimidos e 
vá ao seu médicoimediatamente ou no hospital mais 
próximo.

• Dificuldade em respirar, inchaço da face, 
pescoço, lábios, língua ou garganta (reações 
alérgicas graves) Fabricante:

Laboratórios Gerard
35/36 Balydoyle Industrial Estate 
Grange Road
Dublin 13
Irlanda

Outros efeitos colaterais:podem ocorrer reacções alérgicas, tais 
como reacções cutâneas, pele inflamada ou avermelhada, inchaço, 
urticária, comichão ou erupções cutâneas.

Se tiver quaisquer efeitos secundários, fale com o seu médico 
ou farmacêutico. Isso inclui quaisquer efeitos colaterais não 
listados neste folheto.

Este folheto foi revisto pela última vez em 05/2018

Relato de efeitos colaterais
Se tiver quaisquer efeitos secundários, fale com o seu médico, 
farmacêutico ou enfermeiro. Isso inclui quaisquer possíveis 
efeitos colaterais não listados neste folheto. Você também pode 
relatar efeitos colaterais diretamente através do Esquema de 
Cartão Amarelo em:www.mhra.gov.uk/yellowcard Ao relatar os 
efeitos colaterais, você pode ajudar a fornecer
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