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® VITAMINA C MEDQUÍMICA
ácido ascórbico
comprimido
I- IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO
Nome Genérico:
ácido ascórbico
Forma Farmacêutica e Apresentação:
Comprimidos de 500 mg em embalagem com 20 comprimidos.
VIA ORAL
USO ADULTO E PEDIÁTRICO 
Composição:
Cada comprimido contém:
ácido ascórbico...................................................................................................................................................................... 500 mg
Excipientes QSP ......................................................................................................................................................... 1 comprimido
(dióxido de silício, amido, celulose microcristalina, talco, estearato de magnésio e lactose).
II- INFORMAÇÕES AO PACIENTE
1 - PARA QUÊ ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

®A Vitamina C Medquímica  é um suplemento vitamínico indicado como auxiliar do sistema imunológico e sintomas de carência 
desta vitamina.
2 - COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

®A Vitamina C Medquímica  é um suplemento vitamínico antioxidante que desempenha um importante papel nos processos de 
proteção e respiração celular. Também apresenta atividades fisiológicas decorrentes de sua ação nos sintomas de carência desta 
vitamina. Astemia (fraqueza generalizada), distúrbios digestivos e atraso de crescimento são observados na deficiência de 
vitamina C, assim como o comprometimento da formação da substância intercelular de certos tecidos do organismo, o que 
prejudica o processo de cicatrização e formação dos ossos e dentes.
Tempo médio estimado para início da ação:
Tempo para pico da concentração plasmática do ácido ascórbico após ingestão oral é de 4 a 5 horas.*
*Referência Bibliográfica: Bento, P. Estudo de Bioequivalência de três formulações de ácido ascórbico em voluntários sadios. 
Dissertação de Mestrado, Campinas, 1997.
3 - QUANDO NÃO DEVO USAR ESSE MEDICAMENTO?
Este medicamento é contra-indicado para uso por pacientes com antecedentes de alergia a quaisquer constituintes da fórmula. A 
vitamina C não deve ser administrada a pacientes com litíase urinária (cálculos renais) acompanhada por oxalúria (presença de 
ácido oxálico na urina), com acidúria (urina ácida) ou pH urinário normal.
Este medicamento deve ser administrado com cautela em pacientes portadores de insuficiência renal. 
Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.
4 - O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESSE MEDICAMENTO?
O uso da Vitamina C durante a gravidez deve ser orientado pelo médico.
Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.
Interações Medicamentosas 
Medicamento-Medicamento

®A Vitamina C Medquímica  pode potencializar (aumentar) a ação da desferroxamina (medicamento usado em casos de intoxicação 
por ferro ou alumínio). 
Medicamento-Exames Laboratoriais
A vitamina C também pode também alterar o resultado de alguns exames laboratoriais, como sangue oculto nas fezes, 
desidrogenase lática (enzima), glicose na urina, transaminases (enzimas do fígado) e bilirrubina.
Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

5 - ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?
Conservar em temperatura ambiente (entre 15°C e 30ºC). Proteger da luz e umidade.

®A Vitamina C Medquímica , quando exposta ao ar e à umidade pode ter sua coloração alterada. Preserve a integridade da 
embalagem. 
Aspecto Físico:
Comprimido circular, plano, chanfrado, não sulcado, de coloração branca, isento de material estranho.
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® VITAMINA C MEDQUÍMICA
ácido ascórbico
solução oral (gotas)
I- IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO
Nome Genérico:
ácido ascórbico
Forma Farmacêutica e Apresentação:
Solução oral (gotas) 200 mg/mL em frascos contendo 20 mL.
VIA ORAL
USO ADULTO E PEDIÁTRICO 
Composição:
Cada mL contém:
ácido ascórbico.................................................................................................................................................................................. 200 mg
Veículo QSP ......................................................................................................................................................................................... 1 mL
(metilparabeno, propilparabeno, hidróxido de sódio, glicerol, sacarina sódica di-hidratada, edetado dissódico di-hidratado, metabissulfito 
de sódio, álcool etílico, aroma de laranja, corante caramelo e água purificada).
1 ml corresponde a 24 gotas. Cada gota contém 8,33 mg de vitamina C.
Contém 0.5% de etanol.
II- INFORMAÇÕES AO PACIENTE
1 - PARA QUÊ ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

®A Vitamina C Medquímica  é um suplemento vitamínico indicado como auxiliar do sistema imunológico e sintomas de carência desta 
vitamina.
2 - COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

®A Vitamina C Medquímica  é um suplemento vitamínico antioxidante que desempenha um importante papel nos processos de proteção e 
respiração celular. Também apresenta atividades fisiológicas decorrentes de sua ação nos sintomas de carência desta vitamina. Astemia 
(fraqueza generalizada), distúrbios digestivos e atraso de crescimento são observados na deficiência de vitamina C, assim como o 
comprometimento da formação da substância intercelular de certos tecidos do organismo, o que prejudica o processo de cicatrização e 
formação dos ossos e dentes.
Tempo médio estimado para início da ação:
Tempo para pico da concentração plasmática do ácido ascórbico após ingestão oral é de 4 a 5 horas.*
*Referência Bibliográfica: Bento, P. Estudo de Bioequivalência de três formulações de ácido ascórbico em voluntários sadios. Dissertação 
de Mestrado, Campinas, 1997.
3 - QUANDO NÃO DEVO USAR ESSE MEDICAMENTO?
Este medicamento é contraindicado para uso por pacientes com antecedentes de alergia a quaisquer constituintes da fórmula. A Vitamina C 

® Medquímica não deve ser administrada a pacientes com litíase urinária (cálculos renais) acompanhada por oxalúria (presença de ácido 
oxálico na urina), com acidúria (urina ácida) ou pH urinário normal.
Este medicamento deve ser administrado com cautela em pacientes portadores de insuficiência renal. 
Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.
4 - O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESSE MEDICAMENTO?

® O uso da Vitamina C Medquímica durante a gravidez deve ser orientado pelo médico.
Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.
Interações Medicamentosas 
Medicamento-Medicamento

®A Vitamina C Medquímica  pode potencializar (aumentar) a ação da desferroxamina (medicamento usado em casos de intoxicação por 
ferro ou alumínio). 
Medicamento-Exames Laboratoriais

® A Vitamina C Medquímica também pode alterar o resultado de alguns exames laboratoriais, como sangue oculto nas fezes, desidrogenase 
lática (enzima), glicose na urina, transaminases (enzimas do fígado) e bilirrubina.
Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.
5 - ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?
Conservar em temperatura ambiente (entre 15°C e 30ºC). Proteger da luz e umidade.

®A Vitamina C Medquímica , quando exposta ao ar e à umidade pode ter sua coloração alterada. Preserve a integridade da 
embalagem. 
Aspecto Físico:
Líquido límpido, de coloração castanha, com sabor e odor característico, isento de material estranho.
Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.
Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.




