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FOLHETO INFORMATIVO 
 
Este folheto contém informações importantes para si. Leia-o atentamente. 
Este medicamento pode ser adquirido sem receita médica. No entanto, é necessário 
utilizar Agiolax com precaução para obter os devidos resultados. 
- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente. 
- Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, solicite os serviços do farmacêutico. 
- Em caso de agravamento ou não melhoria do seu estado de saúde, consulte o seu 
médico. 
 
Neste folheto: 
O que é Agiolax e para que é utilizado 
Antes de tomar Agiolax 
Como tomar Agiolax  
Efeitos secundários possíveis 
Conservação de Agiolax 
Outras informações 
 
AGIOLAX 
Granulado 
Regulador da função intestinal de origem vegetal 
 
Composição qualitativa e quantitativa em substâncias activas 
5 g de granulado (1 colher de chá) contêm: 
Plantaginis semen ovatae (Sementes de Plantago ovata) - 2,60 g; Plantaginis testa ovatae 
(Mucilagem de Ispaghula) - 0,11 g; Sennae fructus angustifoliae (Frutos secos do sene) - 
0,34 - 0,66 g (normalizados em termos de 15 mg de senosidos).  
 
Outros ingredientes: óleo de alcaravia, óleo de salva, óleo de hortelã-pimenta, acácia, 
talco, óxido de ferro vermelho (E172), óxido de ferro amarelo (E172), óxido de ferro 
preto (E172), parafina sólida, parafina liquida, sacarose. 
 
Titular da Autorização de Introdução no Mercado 
Neo-Farmacêutica, Lda. 
Avenida D. João II, Lote 1.02.2.1 D 2º 
1990-090 Lisboa 
(Logotipo Neo-Farmacêutica) 
 
Fabricante: Madaus GmbH. 51101 Colónia. Alemanha. 
 
1. O QUE É AGIOLAX E PARA QUE É UTILIZADO 
 
Agiolax granulado está disponível em embalagens de 100g, 250 g e 400 g e em 14 ou 6 
saquetas x 5 g. 
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É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações. 
 
Agiolax pertence ao grupo farmacoterapêutico: 6.3.2.1.3 -  Laxantes expansores do 
volume fecal 
 
Indicações terapêuticas 
- Obstipação. 
- Nos casos em que se pretende uma defecação fácil, com fezes de consistência mole, por 
exemplo, nos casos de fissuras anais, hemorróidas, após cirurgia abdominal e anorrectal. 
 
2. ANTES DE TOMAR AGIOLAX  
 
Não tome Agiolax: 
- se tem hipersensiblidade às substâncias activas ou a qualquer outro ingrediente de 
Agiolax. 
- nos casos de obstrução e estenose intestinal, atonia, doenças inflamatórias do cólon (por 
exemplo, doença de Crohn, colite ulcerosa), apendicite ou dores abdominais de etiologia 
desconhecida. 
 
Tome especial cuidado com Agiolax: 
Tal como todos os laxantes, Agiolax não deve ser administrado em presença de quaisquer 
sintomas abdominais agudos ou persistentes não diagnosticados. Se houver necessidade 
da ingestão diária de laxantes, há que determinar a causa da obstipação. A sua utilização 
prolongada pode causar pigmentação crónica (pseudomelanose do cólon), situação que é 
inofensiva e reversível após a interrupção do tratamento. O abuso do medicamento em 
caso de diarreia e de consequentes perdas de líquidos e electrolítos, poderá causar 
dependência, com possível necessidade de aumento da dose, desequilíbrio 
hidroelectrolítico (sobretudo hipocaliémia) e atonia e disfunção do cólon. A ingestão de 
laxantes contendo antranóides, caso exceda um curto período de tempo, pode ter como 
resultado um agravamento da obstipação. A hipocaliémia pode resultar em disfunção 
cardíaca e neuromuscular, especialmente se estiverem a ser administrados glicosidos, 
diuréticos ou corticosteróides. A administração prolongada pode resultar em albuminúria 
e hematúria. Na obstipação crónica, os laxantes estimulantes não constituem uma 
alternativa aceitável a uma alteração da dieta.  
 
Gravidez 
Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento. 
 
Não existem referências a quaisquer efeitos indesejáveis ou prejudiciais do fármaco 
durante a gravidez, quer sobre a mãe, quer sobre o feto, desde que seja administrada a 
posologia recomendada. No entanto, devem ser observadas as medidas cautelares 
relativas ao uso de medicamentos durante a gravidez, especialmente nos primeiros 3 
meses. 
 
Aleitamento 
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Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento. 
 
No leite materno são excretadas pequenas quantidades de metabolitos activos (reína), 
embora não tenha havido quaisquer referências a um efeito laxante sobre os lactentes 
alimentados ao peito. 
 
Crianças e doentes com patologias especiais 
As crianças com idade inferior a 10 anos, assim como os doentes diabéticos em que o 
ajustamento com insulina é difícil, não devem igualmente tomar Agiolax. 
 
Condução de veículos e utilização de máquinas: 
Agiolax não tem qualquer efeito sobre a capacidade de condução ou utilização de 
máquinas. 
 
Informações importantes sobre alguns ingredientes de Agiolax: 
1 colher de chá de Agiolax contém aproximadamente 1,04 g de sacarose. Se foi 
informado pelo seu médico que tem intolerância a alguns açúcares, contacte-o antes de 
tomar este medicamento. 
 
Tomar Agiolax com outros medicamentos: 
A hipocaliémia (resultante do abuso prolongado de laxantes) potencia a acção dos 
glicosidos cardíacos e interage com os fármacos anti-arrítmicos, fármacos que induzem a 
reversão até o ritmo sinusal (quinidina, por exemplo). A administração concomitante de 
outros fármacos indutores de hipocaliémia (diuréticos tiazídicos, adrenocorticóides e a 
raíz de alcaçuz, por exemplo) podem potenciar o desequilíbrio electrolítico. A absorção 
entérica de fármacos administrados em concomitância poderá ser retardada. A 
administração de Agiolax a doentes diabéticos insulino-dependentes poderá exigir uma 
redução da dose de insulina. 
 
Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente 
outros medicamentos, incluindo medicamentos sem receita médica. 
 
3. COMO TOMAR AGIOLAX 
Tomar Agiolax sempre de acordo com as instruções do médico. Fale com o seu médico 
ou farmacêutico se tiver dúvidas. 
 
A dose individual correcta é a menor necessária para produzir uma motilidade fecal de 
consistência mole. 
 
Tomar uma colher de chá de Agiolax, sem mastigar, com uma boa quantidade de líquido 
(cerca de 2,5 dl). Entre a administração de qualquer medicamento e a de Agiolax deverá 
mediar um intervalo mínimo de 1 hora. 
 
Adultos, idosos e crianças com mais de 10 anos: 
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1 colher de chá de Agiolax, após o jantar e, se necessário, outra de manhã, antes do 
pequeno-almoço. 
Como medida de preparação para exames radiológicos e endoscópicos: 3 a 6 colheres de 
chá  cheias de Agiolax, que devem ser tomadas em dose única, um dia antes do exame. 
 
Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver a impressão de que Agiolax é demasiado 
forte ou demasiado fraco. 
 
 
 
Duração do tratamento médio 
Deverá ser evitado o uso prolongado de laxantes. A sua utilização por um período 
superior a 2 semanas exige supervisão médica. 
 
Se utilizar mais Agiolax do que deveria: 
Os principais sintomas de sobredosagem são cólicas e diarreia grave, com consequente 
perda de líquidos e desequilíbrio electrolítico, com necessidade de reposição. Deverá 
seguir-se um tratamento de manutenção com ingestão abundante de líquidos. Deverão ser 
controlados os níveis de electrólitos, sobretudo do potássio. 
 
Caso se tenha esquecido de tomar Agiolax: 
Não aplicável. 
 
4. EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS 
Como os demais medicamentos, Agiolax pode ter efeitos secundários. 
 
Espasmos e dores abdominais, designadamente nos doentes com cólon irritável; 
coloração amarela ou castanha avermelhada da urina pelos metabolitos (em função do 
pH), clinicamente não significativa. Em casos isolados, poderão ocorrer reacções de 
hipersensibilidade ao componente Plantago. 
 
Caso detecte efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico 
ou farmacêutico. 
 
5. CONSERVAÇÃO DE AGIOLAX 
Manter fora do alcance e da vista das crianças. 
 
Não conservar acima de 30 ºC. 
 
Verifique o prazo de validade inscrito no fundo da embalagem; não utilize o produto após 
esta data. 
 
Feche bem a embalagem depois de utilizar o medicamento. 
 
6. OUTRAS INFORMAÇÕES 
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Para qualquer informação adicional sobre este medicamento contacte, por favor, o 
responsável pela autorização de introdução no mercado:  
 
Neo-Farmacêutica, Lda. 
Av. D. João II, Lote 1.02.2.1 D-2º. 
1990-090 Lisboa. 
Tel.: 217 812 300 
Fax.:217 812 390 
 
Este folheto foi aprovado pela última vez em 
 


