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FOLHETO INFORMATIVO: INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR 
 
Imogas 240 mg cápsulas moles 
Simeticone 
 
Este folheto contém informações importantes para si. Leia-o atentamente.  
Este medicamento pode ser adquirido sem receita médica. No entanto, é necessário tomar Imogas 
com precaução para obter os devidos resultados. 
Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler. 
Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico. 
Em caso de agravamento ou persistência dos sintomas após 10 dias, consulte o seu médico. 
Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não 
mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico. 
 
Neste folheto: 
1. O que é Imogas e para que é utilizado 
2. Antes de tomar Imogas 
3. Como tomar Imogas 
4. Efeitos secundários possíveis 
5. Como conservar Imogas 
6. Outras informações 
 
 
1. O QUE É IMOGAS E PARA QUE É UTILIZADO  
 
Imogas é utilizado para o tratamento dos gases (flatulência), que fazem com que sinta o seu 
estômago distendido. Imogas actua diminuindo os gases retidos que provocam distensão 
abdominal.  
 
 
2. ANTES DE TOMAR IMOGAS 
 
Não tome Imogas 
Não tome Imogas se tem alergia ao simeticone ou a qualquer outro componente da cápsula (ver 
secção 6). 
 
Tome especial cuidado com Imogas 
Deve consultar o seu médico se: 
Os gases não melhorarem ao fim de 10 dias de tratamento.  
Tiver prisão de ventre que não melhora.  
 
Ao tomar Imogas com outros medicamentos 
Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente outros 
medicamentos, incluindo medicamentos obtidos sem receita médica. 
 
Gravidez e aleitamento: 
Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento, incluindo o 
Imogas.  
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Condução de veículos e utilização de máquinas 
Imogas não tem efeitos conhecidos na capacidade de conduzir ou utilizar máquinas. 
 
 
3. COMO TOMAR IMOGAS 
 
Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas. 
Se tem mais de 15 anos de idade: Tome 1 cápsula no fim de cada refeição principal. Engula a 
cápsula com um copo de água cheio. Não tome as cápsulas por um período superior a 10 dias. 
 
Não administrar Imogas a crianças com idade inferior a 15 anos. 
 
Se tomar mais Imogas do que deveria  
Consulte o seu médico ou farmacêutico. 
 
Caso se tenha esquecido de tomar IMOGAS  
Tome uma cápsula após a próxima refeição principal. Não tome uma dose a dobrar para 
compensar a dose que se esqueceu de tomar.  
 
Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou 
farmacêutico. 
 
 
4. EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS 
 
Como todos os medicamentos, Imogas pode causar efeitos secundários, no entanto estes não se 
manifestam em todas as pessoas. 
 
Efeitos secundários menores: Náuseas e prisão de ventre. Efeitos secundários raros: reacções 
alérgicas, tais como erupção cutânea, comichão, inchaço da face e língua ou dificuldade em 
respirar. 
 
Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não 
mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico. 
 
 
5. COMO CONSERVAR IMOGAS 
 
O medicamento não necessita de quaisquer precauções especiais de conservação. 
  
Manter fora do alcance e da vista das crianças. 
 
Não tome Imogas após o prazo de validade inscrito no blister ou na cartonagem. O prazo de 
validade corresponde ao último dia do mês indicado. 
 
Os medicamentos não devem ser eliminados na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao 
seu farmacêutico como eliminar os medicamentos de que já não necessita. Estas medidas irão 
ajudar a proteger o ambiente. 
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6. OUTRAS INFORMAÇÕES  
 
Qual a composição de Imogas: 
- A substância activa é o simeticone. Cada cápsula mole contém 240 mg de simeticone. 
- Os outros componentes são a gelatina e o glicerol. 
 
Qual o aspecto de Imogas e conteúdo da embalagem: 
Imogas é uma cápsula de gelatina mole transparente. Cada embalagem contém 10, 20 ou 30 
cápsulas. 
É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações. 
 
Titular da Autorização de Introdução no Mercado: 
 
Johnson & Johnson, Lda. 
Estrada Consiglieri Pedroso n.º 69 A – Queluz de Baixo 
2730-055 Barcarena 
Portugal 
Tel.: 21 436 88 35 
 
Fabricante: 
 
Catalent France Beinheim, S.A. 
74, Rue Principale 
67930 Beinheim 
França 
 
Este medicamento encontra-se autorizado nos Estados Membros do Espaço Económico Europeu 
(EEE) sob as seguintes denominações: 
Dinamarca: IMOGAS 
Finlândia: IMOGAS 240 mg pehmeä kapseli  
Irlanda: IMOGAS 240 mg Soft Capsules  
Luxemburgo: IMONOGAS 
Espanha: IMONOGAS 240 mg, capsulas 
blandas  

Suécia: IMOGAZE 240 mg mjuk kapsel 
Noruega: IMOGAS kapsel, 240 mg 
Bélgica: IMONOGAS 
Islândia: IMOGAZE 240 mg mjúk hylki 
Portugal: IMOGAS 240 mg cápsulas moles 

 
Este folheto foi aprovado pela última vez em  
 
 
Aconselhamento educacional de saúde 
 
O que é que deve fazer se tiver problemas digestivos? 
 
Indigestão: 
Pode ter problemas de indigestão se: 
 
- Comer demais;  
- Comer alimentos muito pesados; 
- Se comer muito depressa, sem mastigar; 
- Beber demasiado álcool com a alimentação. 
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Tente evitar estas situações. 
 
Gases (flautulência): 
Alguns alimentos têm maior tendência para causar gases, porque: 
- Contêm ar (por exemplo, bebidas gasosas, pão fresco) 
- Contêm elevadas quantidades de hidratos de carbono, que não podem ser absorvidas (por 
exemplo, vegetais secos, couve, vegetais crus, cebolas) 
 
Tente evitar este tipo de alimentos. 
 
Se ainda tiver dúvidas pergunte ao seu médico ou farmacêutico. 
 
 
 


