Folheto informativo: Informação para o utilizador
Rennie Digestif 680 mg + 80 mg comprimidos para mastigar
Carbonato de cálcio /Carbonato de magnésio

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento pois contém
informação importante para si.
Tome este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com as indicações do
seu médico ou farmacêutico.
Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
Caso ainda tenha dúvidas, consulte o seu farmacêutico.
Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste
folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Ver secção 4.
Se não se sentir melhor ou se piorar, tem de consultar o seu médico.
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1.

O que é Rennie Digestif e para que é utilizada

Rennie Digestif é um medicamento antiácido que neutraliza a acidez do estômago.
Rennie Digestif alivia rapidamente os sintomas da hiperacidez gástrica (excesso de ácido no estômago),
tais como azia, dor retrosternal, indigestão, enfartamento, sensação de peso no estômago, regurgitação,
náuseas, vómitos, dores de estômago pontuais.

2.

O que precisa de saber antes de tomar Rennie Digestif

Não tome Rennie Digestif
- Se tem alergia (hipersensibilidade) às substâncias ativas ou a qualquer outro componente deste
medicamento (indicados na secção 6)
- Se sofre de insuficiência renal grave
- Se tem níveis elevados de cálcio no sangue (hipercalcemia) e/ou condições resultantes em elevação dos
níveis de cálcio no sangue
- Se tem pedras nos rins (nefrolitíase devido a cálculos contendo depósitos de cálcio)
- Se tem níveis diminuídos de fosfato no sangue (hipofosfatémia).
Advertências e precauções
Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar Rennie Digestif.

- Se sofre de insuficiência renal grave. Os doentes com insuficiência renal não devem tomar Rennie
Digestif durante períodos de tempo longos, uma vez que este aumenta o risco de formação de pedras nos
rins (cálculos renais)
Outros medicamentos e Rennie Digestif
Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar, tiver tomado recentemente, ou se vier a tomar
outros medicamentos.
A ação de alguns antibióticos, como tetraciclinas e quinolonas, glicosídeos cardíacos, como a digoxina e a
levotiroxina, e o eltrombopag, pode ser afetada se o Rennie Digestif for tomado ao mesmo tempo. É
conveniente fazer um intervalo de 1-2 horas entre a toma do Rennie Digestif e a toma de outro
medicamento.
Rennie Digestif com alimentos e bebidas
Tomar de preferência 1 hora após as refeições.
Estes medicamentos não devem ser tomados com grandes quantidades de leite ou produtos lácteos.
Gravidez e amamentação
Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o seu médico ou
farmacêutico antes de tomar este medicamento.
Rennie Digestif pode ser tomado durante a gravidez e a amamentação, sem risco para o feto ou a criança.
Condução de veículos e utilização de máquinas
Rennie Digestif não diminui a capacidade para conduzir veículos ou utilizar máquinas.
Rennie Digestif contém sacarose
Este medicamento contém sacarose. Se foi informado pelo seu médico que tem intolerância a alguns
açúcares, contacte-o antes de tomar este medicamento.

3.

Como tomar Rennie Digestif

Tome este medicamento exatamente como indicado pelo seu médico ou farmacêutico. Fale com o seu
médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.
Utilização em adultos e crianças com mais de 12 anos de idade
Mastigar ou chupar 1 ou 2 comprimidos, de preferência 1 hora após a refeição e antes de deitar. Pode
também ser tomado entre as refeições em caso de azia e dor no estômago.
Não é necessário água.
Não ultrapasse o máximo de 11 comprimidos para mastigar por dia.
À semelhança dos outros antiácidos, se houver persistência dos sintomas apesar do tratamento, deverá
consultar o seu médico no sentido de excluir uma doença mais grave.
Não tome Rennie Digestif durante períodos longos sem indicação do seu médico.

Se tomar mais Rennie Digestif do que deveria
A utilização prolongada de doses altas, em especial nos doentes com problemas renais, pode causar
hipercalcemia (excesso de cálcio no sangue) ou hipermagnesemia (excesso de magnésio no sangue)
dando origem a sintomas gástricos (náuseas, vómitos e prisão de ventre) e fraqueza muscular anormal.
Nestes casos, deve interromper o tratamento, proceder a uma ingestão adequada de líquidos e consultar
um médico.
Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

4.

Efeitos secundários possíveis

Como todos os medicamentos, Rennie Digestif pode causar efeitos secundários, no entanto estes não se
manifestam em todas as pessoas.
Em raras ocasiões, foram observadas reações alérgicas, tais como erupção cutânea, inchaço da língua,
garganta ou lábios, dificuldade respiratória.
O uso prolongado de elevadas doses pode dar origem a sintomas gástricos (náuseas, vómitos, desconforto
no estômago e diarreia) e fraqueza muscular.
Comunicação de efeitos secundários
Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste
folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Também poderá comunicar efeitos secundários
diretamente ao INFARMED, I.P. através dos contactos abaixo. Ao comunicar efeitos secundários, estará a
ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento.
INFARMED, I.P.
Direção de Gestão do Risco de Medicamentos
Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53
1749-004 Lisboa
Tel: +351 21 798 71 40
Fax: +351 21 798 73 97
Sítio da internet: http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage
E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt

5.

Como conservar Rennie Digestif

Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.
O medicamento não necessita de quaisquer precauções especiais de conservação.
Não utilize Rennie Digestif após o prazo de validade indicado na embalagem e nos blisters após “VAL.”.
O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.
Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu
farmacêutico como deitar for a os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas ajudarão a proteger o
ambiente.

6.

Conteúdo da embalagem e outras informações

Qual a composição de Rennie Digestif
- As substâncias ativas são:
Carbonato de cálcio e o Carbonato de magnésio. Cada comprimido para mastigar contém 680 mg de
carbonato de cálcio e 80 mg de carbonato de magnésio.
-Os outros componentes são:
Sacarose, amido de milho pré-gelatinizado, amido de batata, talco, estearato de magnésio, parafina líquida
leve, aroma de hortelã-pimenta e aroma de limão.
Cada comprimido contém 475 mg de sacarose.
Qual o aspeto de Rennie Digestif e conteúdo da embalagem
Comprimido para mastigar branco-creme, de forma quadrada, com faces côncavas e impressão
“RENNIE” em ambas as faces. Odor a menta.
Rennie Digestif está disponível em embalagens de 6, 24, 48 e 96 comprimidos para mastigar
acondicionadas em blisters de PVC/Alumínio.
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