
Informação destinada exclusivamente aos profissionais de saúde.

NOTAKEHL® D4 Cápsulas
AIM n.º 0617532

Apresentação:
Embalagem de 20 cápsulas

Composição/Cápsula:
330 mg de Penicillium chrysogenum e volumine cellulae (Lyophil., steril.) D4.
Excipiente(s): monohidrato de lactose e, na concha das cápsulas, hypromellose.

Características:
Notakehl® é obtido do fungo Penicillium chrysogenum, de onde também é extraída a Penicilina. Em virtude de ser 
uma preparação homeopática não apresenta os possíveis efeitos secundários de um tratamento com antibiótico, 
como: Rash cutâneo, Febre, Broncospasmo, Vasculite, Dermatite esfoliativa, Síndrome de Stevens-Johnson, 
Destruição da flora intestinal, Anafilaxia. Desta forma, podemos evitar e contornar o problema da multirresistência 
bacteriana à antibioterapia. Notakehl® actua especificamente em todas as infecções causadas por Streptococcus e 
Staphilococcus.

Indicações:
Medicamento Homeopático, para ser usado de acordo com as indicações standard da homeopatia:
Para supurações bacterianas condicionadas, tais como, amigdalites, laringite; para supurações dentárias como 
tratamento pós extracção; Síndrome afecções da coluna vertebral, Síndrome lombar, otite, neurites, nevralgias, 
afecções do tracto urogenital, tais como adenoma de próstata, infecções do trato urinário, doenças pulmonares, 
como asma, bronquite, sinobronquite e acne.

Posologia e modo de administração:
Salvo indicação médica em contrário:
• Adultos e adolescentes com mais de 12 anos:
1 a 3 cápsulas por dia, ingeridas com um pouco de água, antes das refeições ou ao deitar.

Contraindicações:
Não são conhecidas.

Reações adversas:
Não são conhecidas, mas se ocorrerem 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. 


