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Folheto informativo: Informação para o doente 
 
Euphon, 10 mg, pastilhas 
Erisimo officinalis 
 
Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento pois 
contém informação importante para si. 
Tome este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo 
com as indicações do seu médico, farmacêutico ou enfermeiro. 
- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente. 
- Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico. 
- Se tiver quaisquer efeitos indesejáveis, incluindo possíveis efeitos indesejáveis não 
indicados neste folheto, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro. Ver 
secção 4. 
- Se não se sentir melhor ou se piorar após 5 dias, tem de consultar um médico. 
 
O que contém este folheto: 
1. O que é Euphon e para que é utilizado 
2. O que precisa de saber antes de tomar Euphon 
3. Como tomar Euphon 
4. Efeitos indesejáveis 
5. Como conservar Euphon  
6. Conteúdo da embalagem e outras informações 
 
 
1. O que é Euphon e para que é utilizado 
 
Euphon está indicado nas seguintes situações: 
- Tratamento sintomático da afonia, rouquidão e tosses irritativas. 
- Afeções laríngeas. 
 
Classificação farmacoterapêutica 
5.2.3 – Aparelho Respiratório. Antitússicos e Expectorantes. Associações e 
medicamentos descongestionantes. 
6.1.1 – Aparelho digestivo. Medicamentos que atuam na boca e orofaringe. De 
aplicação tópica. 
 
Se não se sentir melhor ou se piorar após 5 dias, tem de consultar um médico. 
 
 
2. O que precisa de saber antes de tomar Euphon 
 
Não tome Euphon 
- Se tem alergia ao Erisimo officinalis ou a qualquer outro componente deste 
medicamento (indicados na secção 6). 
- Crianças com idade inferior a 6 anos (risco de engolir as pastilhas). 
- Devido à presença de sacarose, glucose e açúcar invertido, este medicamento está 
contraindicado no caso de intolerância à frutose, de síndroma de má absorção de 
glucose e galactose ou de insuficiência em sacarose-isomaltase. 
 
Advertências e precauções  
Fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro antes de tomar Euphon. 
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Se for diabético deve ter em conta que cada pastilha contém cerca de 0,6 g de 
açúcar. 
No caso de persistência dos sintomas para além de 5 dias e/ou febre associada, a 
situação deverá ser reavaliada. 
 
Crianças e adolescentes 
Nos lactentes e crianças até 6 anos está contraindicado.  
Nas crianças mais velhas e idosos não estão descritos quaisquer efeitos nefastos. 
 
Outros medicamentos e Euphon 
Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar, ou tiver tomado 
recentemente, ou se vier a tomar outros medicamentos. 
 
Não estão descritas interações 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. 
 
Não estão descritas malformações nem efeitos tóxicos sobre o feto. No entanto, 
como medida de precaução, é preferível não utilizar na gravidez. 
 
Condução de veículos e utilização de máquinas 
Não estão descritos efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas. 
 
Euphon contém sacarose, glucose e açúcar invertido. Se foi informado pelo seu 
médico que tem intolerância a alguns açúcares, contacte-o antes de tomar este 
medicamento. 
 
Euphon contém Vermelho cochonilha A (E124). Pode causar reações alérgicas. 
 
 
3. Como tomar Euphon 
 
Tome este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo 
com as indicações do seu médico, farmacêutico ou enfermeiro. Fale com o seu 
médico, farmacêutico ou enfermeiro se tiver dúvidas.  
 
A dose recomendada é: 
Adultos: 10 a 12 pastilhas por dia. 
Crianças a partir dos 6 anos: 5 a 6 pastilhas por dia. 
 
Deixar dissolver na boca e engolir, quando necessário, não ultrapassando a posologia 
máxima diária, durante o tempo suficiente para sentir melhoras, até um máximo de 
5 dias.   
  
Se tomar mais Euphon do que deveria 
Em princípio não se verifica sobredosagem. 
 
Caso se tenha esquecido de tomar Euphon 
Não tome uma dose para compensar a pastilha que se esqueceu de tomar. 
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Se parar de tomar Euphon 
Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu 
médico, farmacêutico ou enfermeiro. 
 
 
4. Efeitos indesejáveis possíveis 
 
Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos indesejáveis, 
embora estes não se manifestem em todas as pessoas. 
 
Devido à presença do vermelho de cochonilha pode haver o risco de reações 
alérgicas. 
 
Comunicação de efeitos indesejáveis 
Se tiver quaisquer efeitos indesejáveis, incluindo possíveis efeitos indesejáveis não 
indicados neste folheto, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro. 
Também poderá comunicar efeitos indesejáveis diretamente ao INFARMED. Ao 
comunicar efeitos indesejáveis, estará a ajudar a fornecer mais informações sobre a 
segurança deste medicamento. 
 
Sítio da internet: http://www.infarmed.pt/web/infarmed/submissaoram   
(preferencialmente)  
ou através dos seguintes contactos: 
Direção de Gestão do Risco de Medicamentos 
Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53 
1749-004 Lisboa 
Tel: +351 21 798 73 73 
Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita) 
e-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt  
 
 
5. Como conservar Euphon 
 
Não conservar acima de 25ºC. 
 
Manter dentro da embalagem exterior para proteger da luz e da humidade. 
 
Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças. 
 
Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na caixa de plástico 
e embalagem exterior, após VAL. O prazo de validade corresponde ao último dia do 
mês indicado 
 
Não utilize este medicamento se verificar sinais visíveis de deterioração nas 
pastilhas. 
 
Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. 
Pergunte ao seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. 
Estas medidas ajudarão a proteger o ambiente. 
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6. Conteúdo da embalagem e outras informações 
 
Qual a composição de Euphon: 
- A substância ativa é o extrato de Erysimum Officinalis (Erisimo Officinalis). 
- Os outros excipientes são: essência de laranja, essência de tangerina, vermelho de 
cochonilha A (E124), açúcar invertido, glucose líquida, goma arábica e sacarose. 
 
Qual o aspeto de Euphon e conteúdo da embalagem 
Euphon apresenta-se em embalagens de 70 pastilhas. As pastilhas são semissólidas, 
de forma cónica, de cor avermelhadas e cobertas de açúcar. 
 
Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante 
 
Titular da Autorização de Introdução no Mercado: 
 
Jaba Recordati, S.A. 
Av.Jacques Delors 
Ed. Inovação 1.2, Piso 0 - Taguspark  
2740-122 Porto Salvo 
Portugal 
 
Fabricante: 
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6, Avenue de L'Europe 
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França 
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