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NOTAKHEL® D5 Comprimidos
AIM n.º 0617582

Apresentação
Embalagem de 20 comprimidos

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

Características
Notakehl® é obtido do fungo Penicillium chrysogenum; não é um antibiótico e não produz substâncias 
antibióticas. Portanto, não existem efeitos colaterais que podem ocorrer durante um tratamento com 
antibióticos, tais como alergias, problemas hepáticos, destruição da flora intestinal, e formação de 
microrganismos resistentes aos antibióticos. Notakehl® atua especificamente em todas as infeções causadas 
por Streptococcus e Staphilococcus. Em uma aplicação alternada de Mucokehl® ou Nigersan®, o Notakehl® 
desempenha um papel importante para a terapia estimulativa.

Indicações
Para supurações bacterianas condicionadas, tais como amigdalites, laringite; para supurações dentárias como 
tratamento pós extração; síndromes de afeções da coluna vertebral, síndrome lombar, otite, neurites, nevralgias, 
afeções do tracto urogenital, tais como adenoma de prostata, infeções 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:
Via Oral: 1 comprimido, 1 a 3 vezes ao dia, ingeridos com um pouco de água, antes das refeições ou ao deitar.

Contraindicações
No caso de hipersensibilidade à Penicillium chrysogenum e como precaução, esta preparação não deve ser 
administrada. 
Intolerância à lactose.

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

Interações medicamentosas
Não administrar simultaneamente com Mucokehl.

Efeitos secundários
Não são conhecidos.

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 e da vista das crianças.

Duração do tratamento
Depende do conselho do terapeuta.


