
Informação destinada exclusivamente aos profissionais de saúde.

NIGERSAN® D5 Comprimidos
AIM n.º 0617524

Apresentação:
Embalagem de 20 comprimidos

Composição/Comprimido:
250 mg de Aspergillus niger e volumine cellulae (lyophil., steril.) D5
Excipiente(s): Amido de batata, estearato de magnésio.

Características:
Nigersan® é um medicamento homeopático específico para o tratamento imunológico da paratuberculose e 
doenças secundárias associadas. Em contraste com os medicamentos químicos, bacteriostáticos e antibióticos, o 
Nigersan® não ataca o bacilo da tuberculose directamente. Em vez disso, e de acordo com a ciclogenia 
bacteriana, mencionada nos estudos do Prof. Enderlein, usa uma área mais fraca do ciclo de desenvolvimento do 
parasita, de forma a artificialmente acelerar um processo que em circunstâncias fisiológicas normais ocorre 
espontaneamente com a mudança das gerações e especialmente em todos os processos de cura. Com a terapia 
de Nigersan®, o bacilo da tuberculose regride da sua fase patogénica para a sua fase apatogénica, de forma a 
facilitar a sua eliminação através dos sistemas de excreção (intestinos, bexiga, pele e brônquios).

Indicações:
Para doenças do tracto urogenital, incluindo miomas uterinos; Quistos, Inflamações de origem tuberculínica, tais 
como, doença de Scheuermann, doença de Perthes e de Bechterew; osteocondrite, linfatismo, escrofulose, 
Obesidade.

Posologia e modo de administração:
Salvo indicação médica em contrário:
• Adultos e adolescentes com mais de 12 anos:
1 a 3 comprimidos por dia, ingeridos com um pouco de água.

Contraindicações:
No caso de hipersensibilidade à Aspergillus niger e, como precaução, esta preparação não deve ser administrada

Reações adversas:
Não são conhecidas, mas devido aos componentes orgânicos específicos de Nigersan, pode ocorrer 
hipersensibilidade, neste caso descontinuar o tratamento, e tratar as reações sintomaticamente.

Interações medicamentosas:
Não são conhecidas.

Efeitos secundários:
Não são conhecidos.
Nota: No início do tratamento com medicamentos homeopáticos é possível que a doença em tratamento se 
intensifique. Esta é uma reação normal também conhecida em homeopatia como “agravação inicial” e 
considerada não nociva.

Fertilidade, gravidez e lactação:
Não há experiência de utilização deste medicamento homeopático durante a gravidez ou a lactação, pelo que não 
deve ser utilizado durante estes períodos, salvo indicação médica prévia.

Precauções:
Verificar se a embalagem se encontra devidamente selada antes de utilizar.
Não utilizar fora do prazo indicado na embalagem.
Conservar ao abrigo da luz e a temperatura inferior a 25ºC. 
O produto deve ser mantido fora do alcance das crianças.

Duração do tratamento:
Depende do conselho do terapeuta.


