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Os melhores presentes
na sua farmácia!

SUGESTÕES

• Brinquedos
• Alimentação Bio
• Cheques-prenda

• Coffrets Natalícios
• Difusores Atmosféricos
• Escovas de Dentes Elétricas

TOSSE

Saiba como lidar
com a tosse
A tosse é um reflexo que nos ajuda a
eliminar agentes irritantes e infeções do
nosso organismo, como o muco. É um
mecanismo de limpeza das vias aéreas.
CAUSAS:
• Constipação
• Certos medicamentos
• Tabagismo
• Refluxo gastroesofágico
• Alergias
• Infeções respiratórias
• Muco na garganta

TIPOS DE TOSSE:
• Tosse produtiva ou com expectoração

(Se a expectoração for esverdeada é sinal de infeção,
consulte um médico)

• Tosse seca ou irritativa

TOME NOTA: Expectorantes não devem ser tomados à noite
pois existe o risco da pessoa se engasgar enquanto dorme!

Sugestão

O que pode tomar?
• Xaropes ou Comprimidos Expectorantes e Mucolíticos

Tornam a expectoração mais fluída, são usados na tosse
com expectoração, facilitando a sua libertação;
• Xaropes Antitússicos

Param a tosse, são usados na tosse seca com precaução,
pois dificultam a saída da expectoração;
• Xarope para os 2 Tipos de Tosse

Criam uma película protetora que acalma a tosse
e protege das irritações;
• Pastilhas para a Tosse
• Rebuçados para Tosse e Garganta Irritada
• Ingerir muita água

SPRAYS E GOTAS NASAIS

Nariz a pingar? Entupido?
É alergia ou constipação?
SPRAY E GOTAS NASAIS - Tipos e Diferenças

Com CORTICÓIDES
• Usados nas alergias;
• Diminuem a inflamação;
• Aliviam a congestão nasal,
olhos a lacrimejar, nariz a pingar,
espirros, comichão no nariz;
• Devem ser usados por algumas
semanas, todos os dias.

Com ANTICOLINÉRGICOS
• Usados no nariz com corrimento
em casos de alergia ou não alergia;
• Diminuem as secreções;
• Podem causar boca seca;
• Podem ser combinados
com descongestionantes.

Com ANTI-HISTAMÍNICOS

DESCONGESTIONANTES NASAIS

• Usados no nariz com corrimento;

• Promovem um alívio imediato
e temporário da congestão nasal;

• Podem ser combinados com
corticosteróides ou com
descongestionantes nasais.

• Bons para períodos de utilização curta;
• Não devem ser usados mais de 3-5 dias,
com risco de causar rinite medicamentosa.
(o nariz fica entupido mais tempo, levando a maior
utilização e torna-se um ciclo vicioso)

SOLUÇÕES SALINAS

IRRIGADOR NASAL

• Boas para higienização do nariz;

• Dispositivo médico onde se
mistura água com uma saqueta
de um sal específico que,
misturado, faz uma limpeza
profunda do nariz e seios
perinasais;

• Devem ser feitos antes da aplicação
de qualquer outro spray
medicamentoso;
• Só as soluções hipertónicas
poderão ajudar na congestão
nasal.

• Alívia também a pressão
nos ouvidos.

INFORMAÇÕES

Serviços
Personalizados
• Medição de tensão arterial;
• Controlo de peso;
• Acompanhamento nutricional;
• Aconselhamento dermocosmético;
• Preparação da terapêutica semanal;
• Avaliação da saúde do pé;

• Fisioterapia;
• Avaliação das características do folículo
piloso e qualidade da pele;
• Avaliação de bem estar psicológico;
• Reedução postural com R.P.G.

Mamã e bebé

Testes e Exames

• Aconselhamento aleitamento materno;
• Massagem infantil;
• Workshop amamentação;
• Workshop de cuidados a ter com a pele
do recém nascido e da mamã;
• Workshop alimentação do bebé.

• Colesterol Total, HDL, LDL;
• Triglicéridos;
• Glicémia;
• Hemoglobina;
• Ácido Úrico;
• Vacinas e injetáveis.

A sua farmácia
sem sair de casa
Receba os seus medicamentos
e produtos de saúde comodamente
em sua casa.
Encomendas: 244 765 449
encomendas@farmaciamoreirapadrao.pt
www.farmaciamoreirapadrao.pt
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AGORA ABERTOS
TODOS OS DOMINGOS
Semana Normal:
2ª Feira a 6ª Feira: 08:30h às 21h
Sábados, Domingos e Feriados: 09h às 21h
Semana de Serviço:
2ª Feira a 6ª Feira: 08:30h às 22h
Sábados, Domingos e Feriados: 09h às 22h

Videochamada
Aconselhe-se por videochamada
com os nossos profissionais de saúde
Redes Sociais
facebook.com/moreirapadraofarmacia
instagram.com/moreirapadraofarmacia
Morada
R. Nossa Sra. do Caminho 26A, 2440-121 Batalha

