RECOMENDAÇÕES
Manter fora da vista e do alcance das crianças.
Se tiver dúvidas fale com o seu médico, enfermeiro ou
farmacêutico de referência.
O medicamento será sempre dispensado pela Farmácia do
Hospital.
Horário de funcionamento da Farmácia: 9h -17h (dias úteis).
Se tiver alguma dúvida ou questão, não hesite, dirija-se a qualquer
elemento da equipa, pois tudo faremos para o esclarecer e ajudar.
Centro de Referência das Doenças Hereditárias do Metabolismo:
crdhm@chlc.min-saude.pt
Farmácia: hde.farma.farmaceuticos@chlc.min-saude.pt

INFORMAÇÃO PARA O UTENTE,
PAIS OU ACOMPANHANTES

INFORMAÇÃO SOBRE
KUVAN®
SAPROPTERINA COMPRIMIDOS 100MG
TRATAMENTO

Atenção! Se criança pesar menos de 20 Kg, deve tomar:
Dose prescrita:_____ mg = ____ comprimidos.
Dissolver em ______ ml água, com um copo-medida.
Retirar_____ ml com seringa para via oral e administrar.
Os copos-medida com graduação e as seringas para via oral serão fornecidas pelo Hospital.
https://biosemlimite.files.wordpress.com/
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ESTE FOLHETO CONTÉM INFORMAÇÕES SOBRE O
MEDICAMENTO KUVAN® - SAPROPTERINA COMPRIMIDOS

INFORMAÇÃO SOBRE COMO TOMAR O MEDICAMENTO,
EFEITOS ADVERSOS E O MODO DE CONSERVAÇÃO

O KUVAN® é um medicamento usado para reduzir os níveis
sanguíneos de Fenilalanina (FEN) em pessoas com determinado
tipo de Fenilcetonúria. O KUVAN® é usado juntamente com uma
dieta específica.

poderá ter de ser dividida em duas ou três doses ao longo do dia,
com uma refeição. Também a dose pode sofrer vários ajustes,
consoante a resposta ao tratamento. Assim, deve sempre tomar
KUVAN® de acordo com a indicação médica.

A resposta ao KUVAN® será avaliada em função do grau de
diminuição das concentrações de FEN no sangue. Deste modo, o
tratamento com KUVAN® é sujeito a uma monitorização rigorosa:
tem de se manter um controlo rigoroso da dieta e das picadas para
doseamento de FEN! Só seguindo estas regras de utilização é que
serão obtidos resultados de confiança.
Deve informar o médico de todos os medicamentos, incluindo os
não sujeitos a receita médica, vitaminas, suplementos alimentares,
produtos à base de plantas, porque podem prejudicar o tratamento.

Os comprimidos devem ser completamente dissolvidos em 120 mL
de água para crianças com mais de 20 Kg e 240 mL para adultos.
Para crianças com menos de 20 kg, ver verso deste folheto.
Como alternativa, os comprimidos podem ser previamente
esmagados e misturados na água, para facilitar a dissolução, e
pode-se misturar com sumo de maçã ou laranja. Esta solução deve
ser bebida entre 15 a 20 minutos após a sua preparação.

O KUVAN® apresenta-se na forma de comprimido solúvel de cor
branca a amarela clara, com a impressão “177” numa das faces.
Este medicamento é fornecido gratuitamente na Farmácia do
Hospital, com receita médica.
COMO TOMAR O MEDICAMENTO?
Dependendo da dose prescrita pelo seu médico, o número
apropriado de comprimidos e o volume de solução a ser
administrado pode variar. Siga as instruções do seu médico ou
farmacêutico.
O KUVAN® é tomado com uma refeição, todos os dias à mesma
hora, de preferência de manhã. Para alguns doentes, a dose

NÃO TOME MEDICAMENTOS SEM INDICAÇÃO MÉDICA!

O QUE FAZER QUANDO SE ESQUECE DE UMA TOMA?
O KUVAN® tem de ser tomado diariamente, sem interrupções. A
ausência da toma do KUVAN® ou o não cumprimento da dieta
prescrita, podem inviabilizar o tratamento, pelo que deve
contactar o seu médico o mais rápido possível.
QUAIS SÃO OS EFEITOS ADVERSOS MAIS FREQUENTES?
O KUVAN® é geralmente bem tolerado mas, como em todos os
medicamentos, podem surgir efeitos adversos. Em qualquer caso,
não interrompa o tratamento e informe o médico.
COMO CONSERVAR?
Deve conservar o KUVAN® à temperatura ambiente (abaixo de
25ºC), em lugar fresco e seco.

INFORME O SEU MÉDICO SE SURGIREM EFEITOS ADVERSOS

