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Folheto Informativo 
 
Por favor, leia atentamente este folheto, antes de utilizar este medicamento. 
Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler. 
Caso tenha dúvidas, consulte o seu médico ou farmacêutico. 
Este medicamento foi prescrito apenas para si e não deve ser utilizado por outras pessoas. Não 
deve dá-lo ou aconselhá-lo a outras pessoas, ainda que os sintomas sejam idênticos aos seus, 
pois o seu uso pode provocar graves danos, se usado erradamente. 
 
1.O QUE É SELENASE SOLUÇÃO ORAL 100 microgramas e SELENASE SOLUÇÃO 
ORAL 500 microgramas E QUANDO DEVE SER UTILIZADA? 
 
2.INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS ANTES DE UTILIZAR SELENASE 100 
microgramas e SELENASE 500 microgramas, SOLUÇÃO ORAL. 
 
3.Como utilizar SELENASE SOLUÇÃO ORAL 100 microgramas e SELENASE 

SOLUÇÃO ORAL 500 microgramas? 
 
4.EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS. 
 
5.COMO DEVE SER ARMAZENADA SELENASE SOLUÇÃO ORAL 100 microgramas 
e SELENASE SOLUÇÃO ORAL 500 microgramas? 
 
6.OUTRAS INFORMAÇÕES. 
 
selenase solução oral 100 microgramas, solução oral (50 microgramas/ml) 
selenase solução oral 500 microgramas, solução oral (50 microgramas/ml) 
 
A substância activa é o selénio sob a forma de selenito de sódio pentahidratado (Na2SeO3 

. 5 
H2O), correspondendo a 50 µg/ml. 
Os outros ingredientes são: Cloreto de sódio, ácido clorídrico, água purificada. 
 
Titular AIM: Biosyn Arzneimittel GmbH, Schorndorfer Str. 32  Fellbach , Alemanhã  
 
Distribuidor: Overpharma Lda, Av. Dr. Fernando Ricardo Ribeiro Leitão, No. 18-R/c Dto, 
Massamá, 2745-771 Queluz 
Fabricante: Biosyn Arzneimittel GmbH, Schorndorfer Str. 32, D–70734 Fellbach, Alemanhã 
 
1.O QUE É SELENASE SOLUÇÃO ORAL 100 microgramas e SELENASE SOLUÇÃO 
ORAL 500 microgramas E QUANDO DEVE SER UTILIZADA? 
 
Selenase solução oral 100 microgramas 
Ampolas contendo 2 ml de solução oral. 
Embalagem de: 20 ampolas. 
 
Selenase solução oral 500 microgramas  
Frasco de vidro contendo 10 ml de solução oral com fecho em polipropileno. 
Embalagem de: 10 frascos. 
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Grupo Farmacoterapêutico: Suplemento Mineral  
Código ATC : A12CE02 
 
Selenase deve ser administrada quando em presença de uma evidente deficiência em selénio 
que não pode ser compensada através da alimentação. 
 
2.INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS ANTES DE UTILIZAR SELENASE  SOLUÇÃO 
ORAL 100 MICROGRAMAS  e SELENASE  SOLUÇÃO ORAL 500  MICROGRAMAS 
 
Não use SELENASE SOLUÇÃO ORAL 100 MICROGRAMAS e SELENASE SOLUÇÃO 
ORAL 500  MICROGRAMAS nas seguintes situações: 
 
Selenose  
Juntamente com agentes redutores (p.ex. Vitamina C) 
 
(ver: Uso simultâneo com outros medicamentos). 
 
Precauções especiais de utilização de SELENASE SOLUÇÃO ORAL 100 
MICROGRAMAS  e SELENASE SOLUÇÃO ORAL 500 MICROGRAMAS . 
 
Sem precauções especiais de utilização. 
 
Gravidez e aleitamento: 
Gravidez 
Não há dados respeitantes ao uso de selenase em mulheres grávidas. Os poucos dados 
publicados sobre o assunto, referem-se a estudos em animais e revelam apenas evidências de 
toxicidade relacionada com o ciclo reprodutivo, quando se submete a mãe a doses tóxicas. 
Não é de esperar efeitos adversos durante a gravidez, nem na mãe nem no feto, desde que 
utilizado em casos de comprovado défice em selénio. 
 
Aleitamento 
O selénio é eliminado pelo leite materno. Não é esperado que as doses utilizadas para correcção 
do défice em selénio em mulheres a amamentar, possam exercer efeitos secundários em 
crianças lactentes. 
 
Antes de tomar qualquer medicamento, consulte o seu médico ou farmacêutico. 
 
Condução de veículos e utilização de máquinas: Nenhuns. 
 
Lista de excipientes: Cloreto de sódio, ácido clorídrico, água purificada. 
 
Uso simultâneo com outros medicamentos: Quando tomamos Selenase solução oral, não o 
devemos fazer juntamente com substâncias redutoras (p. Ex Vitamina C), pois pode ocorrer 
precipitação do selénio. 
 
O elemento selénio não é solúvel em meio aquoso e não apresenta disponibilidade biológica. 
Quando é necessário administrar Selenase solução oral e Vitamina C, a administração de ambas 
as substâncias deve ser feita respeitando um intervalo de 4 horas. 
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Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar, ou tiver tomado recentemente outros 
medicamentos, incluindo medicamentos adquiridos sem receita médica. 
 
3.Como utilizar SELENASE SOLUÇÃO ORAL 100 MICROGRAMAS e SELENASE 
SOLUÇÃO ORAL 500 MICROGRAMAS 
 
As dosagens devem ser ajustadas pelo médico, em função dos dados clínicos. 
 
Dose diária 
100-200 microgramas de selénio (equivalente a 1-2 ampolas de solução oral). 
A dose diária máxima recomendada é de 500 microgramas de selénio. 
 
500 microgramas de selénio (equivalente a 1 frasco de solução oral). 
 
Método de administração 
Abra o frasco ou ampola de selenase solução oral e coloque o seu conteúdo na boca sem 
deglutir. Deixe o líquido permanecer na boca entre 30-50 segundos antes de deglutir.  
 
Os níveis de Selénio no sangue total ou soro, devem ser determinados para que se possa avaliar 
o sucesso terapêutico. 
 
Dosagens para crianças e em grupos de doentes especiais 
Não são conhecidas evidências científicas que exijam ajustamento das doses em crianças ou em 
doentes com insuficiência renal ou hepática. 
 
Dosagens em doentes com insuficiência renal ou hepática. 
Não são conhecidas evidências científicas que exijam ajustamento das doses em doentes com 
insuficiência renal ou hepática. 
 
RESPEITE RIGOROSAMENTE AS INDICAÇÕES E PRESCRIÇÃO FEITAS PELO 
MÉDICO. 
 
Se tomou mais SELENASE SOLUÇÃO ORAL 100 MICROGRAMAS e SELENASE 

SOLUÇÃO ORAL 500 MICROGRAMAS do que o devido: 
Os sinais de sobredosagem aguda são hálito com cheiro a alho, cansaço, náusea, diarreia e dor 
abdominal. A sobredosagem crónica pode afectar o crescimento das unhas e cabelo e pode 
conduzir a polineuropatias periféricas. 
 
Em caso de sobredosagem deve proceder-se a lavagem gástrica, forçar a diurese ou administrar 
doses elevadas de vitamina C. Em caso de sobredosagem extrema (1,000–10,000 vezes a dose 
normal) deve recorrer-se a hemodiálise para remover o selénio. A Administração de 
dimercaprol não é recomendada uma vez que o efeito tóxico do selénio é potenciado 
 
Contacte imediatamente o seu médico ou farmacêutico. 
 
Se se esqueceu de tomar SELENASE SOLUÇÃO ORAL 100 MICROGRAMAS e 
SELENASE SOLUÇÃO ORAL 500 MICROGRAMAS:  
 
NÃO TOME outra dose. Uma dose dupla pode trazer sérios danos.  
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Efeitos que podem ocorrer quando o tratamento com SELENASE SOLUÇÃO ORAL 100 
MICROGRAMAS e SELENASE SOLUÇÃO ORAL 500 é MICROGRAMAS 
descontinuado: não aplicável. 
 
4.EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS 
 
Nenhum conhecido até ao momento, desde que se use selenase solução oral conforme indicado.  
 
Caso detecte reacções anormais não descritas neste folheto, contacte imediatamente o seu 
médico ou farmacêutico. 
 
5.COMO DEVE SER ARMAZENADA SELENASE SOLUÇÃO ORAL 100 
MICROGRAMAS e SELENASE  SOLUÇÃO ORAL 500 MICROGRAMAS,? 
 
Não conservar acima de 25 °C. 
Use imediatamente após abertura do frasco ou ampola 
Manter fora do alcance e da vista das crianças. 
 
Não utilizar após a data de validade impressa na caixa. 
 
6.OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
Para quaisquer informações sobre este medicamento, queira contactar o titular da autorização de 
introdução no mercado ou o representante local. 
 
Este folheto informativo foi aprovado em:   (   ) 
 
 
 
 


