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SANKOMBI® D5 Gotas
AIM n.º 0136003

Apresentação
Frasco conta-gotas de 10 ml

Composição/1 ml
0,5 ml de Mucor racemosus e volumine cellulae (Lyophil., steril.) D5
0,5 ml de Aspergillus niger e volumine cellulae (Lyophil., steril.) D5
Excipiente(s): Água purificada.

Características
No sangue e tecidos dos seres humanos e animais, vivem micróbios que são normalmente inofensivos e que 
mantêm diversos mecanismos reguladores. Segundo o Prof. Enderlein, estes “endobiontes” são geralmente 
fases não-patogénicas dos fungos, Mucor racemosus Fresen e Aspergillus niger van Tieghem. Como todos os 
microorganismos, estes estão sujeitos à lei de ciclogenia, o que significa que o seu desenvolvimento passa pelas 
seguintes fases: fase primitiva - bactéria – fungo, através da qual a virulência e patogenicidade do endobionte 
aumenta com o desenvolvimento das fases. Se um organismo é acometido de valências superiores torna-se 
débil, mas com fases de menor valência ainda presentes, este ainda é capaz de degradar as formas patogénicas 
em estádios primitivos inativos, podendo estas serem eliminadas através das vias de excreção. Sankombi D5 é 
uma combinação dessas duas espécies de fungos, o Mucor racemosus e Aspergillus niger.
O efeito de Sankombi D5 sobre as células T que produzem Neopterina ficou comprovado em testes clínicos 
feitos em crianças suscetíveis a infeção.
A Neopterina é uma substância que aumenta a resposta imunitária através da ativação dos macrófagos. A 
terapia com Sankombi D5 melhora tanto as queixas físicas como os parâmetros clínicos e sorológicos. Com o 
auxílio dessa terapia biológica, não só as mucosas e a flora bacteriana natural são reguladas, como é ainda 
ativado o transporte de produtos de excreção através do sistema linfático e sanguíneo.

Indicações
Para Adenoidites, edema dos gânglios linfáticos, angina de Vincent, amigdalite, é um medicamento adequado 
para o restabelecimento da simbiose, quando há uma suscetibilidade para infeções e alergias ao nível pediátrico.

Posologia e Modo de Administração 
Salvo indicação médica em contrário:
• Adultos e adolescentes com mais de 12 anos: 
Via Oral: 5 a 10 gotas, uma vez ao dia.

Contraindicações
No caso de hipersensibilidade ao Mucor racemosus e Aspergillus niger, e como precaução, esta preparação não 
deve ser administrada.

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

Interações medicamentosas
Não são conhecidas.

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 das crianças.

Duração do tratamento
Depende do conselho do terapeuta.


