
Monurol EFG
Tratamiento empírico de primera elección  
de la cistitis no complicada

A abordagem terapêutica com 

Fosfomicina Monurilparece ser uma 
alternativa promissora como agente 

profilático para os doentes que 

se submetem abiópsia prostática 


transretal, conforme é também destacado 
nas orientações clínicas da Associação


Europeia de Urologia 2020.


Ver vídeo

Fosfomicina Monuril MG
Tratamento empírico de primeira escolha

Assista ao novo vídeo: 
PROFILAXIA ANTIBIÓTICA 
PERI-OPERATÓRIA PARA  
A BIÓPSIA PROSTÁTICA 
TRANSRETAL. 
E participe no sorteio de  
1 inscrição para o European 
Association of Urology  
Congress 2022. 

Ver vídeo

Nas infeções das vias urinárias baixas, não arrisque: 
Fosfomicina Monuril, a garantia e a qualidade do original.

Fosfomicina Monuril, 
sem dúvida!


Se não conseguir ver corretamente este e-mail, aceda à versão web. 

 
A informação incluída nesta mensagem, assim como nos documentos e links anexos, é para uso 

exclusivo de profissionais de saúde. Enviamos-lhe esta mensagem porque se encontra 
registado/a em Zambon - Produtos Farmacêuticos, Lda, para que possa manter-se atualizado/a 
sobre as novidades do serviço ou para que possamos partilhar consigo outras informações que 

sejam do seu interesse. De qualquer forma, se desejar deixar de receber estas mensagens, 
poderá cancelá-las aqui.

Recebeu esta mensagem de correio eletrónico porque deu o seu consentimento para o envio de 
newsletters e comunicações comerciais da Zambon - Produtos Farmacêuticos, Lda. Pode exercer os 
seus direitos de acesso, retificação, supressão, limitação do tratamento, portabilidade dos dados e 
oposição, ou revogar o consentimento previamente dado por si para o tratamento dos seus dados 

pessoais, enviando um pedido escrito por e-mail para privacyze@zambongroup.com  ou por correio para 
a nossa sede em ZAMBON PRODUTOS FARMACÊUTICOS, LDA. Rua Comandante Enrique Maya, 1 

(1500-192 Lisboa), indicando como referência “Proteção de Dados”. Caso deseje contactar com o nosso 
Encarregado de Proteção de Dados para colocar qualquer pergunta ou dúvida, envie-nos um e-mail para 

o endereço de correio eletrónico disponibilizado atrás.  
Caso deseje cancelar a receção das nossas newsletters e comunicações eletrónicas, clique aqui. 

 
Ou envie-nos um e-mail para privacyze@zambongroup.com 

 Recordamos que poderá cancelar a sua subscrição em qualquer altura, através dos canais indicados. 
Poderá obter mais informação sobre o tratamento dos seus dados e o envio de comunicações 

comerciais na nossa Política de Privacidade. 

NOME DO MEDICAMENTO: Fosfomicina Monuril 3 g granulado para solução oral. COMPOSIÇÃO 
QUALITATIVA E QUANTITATIVA: Cada saqueta contém 5,631 g de fosfomicina trometamol, 

equivalente a 3 g de fosfomicina. Excipientes com efeito conhecido: Sacarose: Cada saqueta 
contém 2,213 g de sacarose; Sódio: Cada saqueta contém 1,4 mg de sódio; Sulfitos: cada 

saqueta contém 0,002 mg de sulfitos. Lista completa de excipientes, ver secção 6.1 do RCM. 
FORMA FARMACÊUTICA: Granulado para solução oral. Apresenta-se como pó granulado branco 

com odor característico a tangerina. INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS: Fosfomicina Monuril é 
indicado para: - tratamento de cistite aguda não complicada em mulheres e adolescentes do 

sexo feminino; - profilaxia antibiótica perioperatória para biópsia transretal à próstata em 
homens adultos. Devem considerar-se as orientações oficiais sobre a utilização adequada de 

agentes antibacterianos. POSOLOGIA E MODO DE ADMINISTRAÇÃO: Posologia - Cistite aguda, 
não complicada em mulheres e adolescentes do sexo feminino (> 12 anos): 3 g de fosfomicina 

uma vez. Profilaxia antibiótica perioperatória para biópsia transretal à próstata: 3 g de 
fosfomicina 3 horas antes do procedimento e 3 g de fosfomicina 24 horas depois do 

procedimento. Compromisso renal: A utilização de Fosfomicina Monuril não é recomendada em 
doentes com compromisso renal (depuração de creatinina < 10 ml/min, ver secção 5.2 do RCM). 
População pediátrica: A segurança e eficácia de Fosfomicina Monuril em crianças com menos 
de 12 anos não foram estabelecidas. Modo de administração: Para administração por via oral. 

Indicado para cistite aguda, não complicada em mulheres e adolescentes do sexo feminino deve 
ser tomado de estômago vazio (cerca de 2-3 horas antes ou 2-3 horas após uma refeição), de 
preferência antes de deitar e após esvaziamento da bexiga. A dose deve ser dissolvida num 

copo de água e tomada imediatamente após a sua preparação. CONTRAINDICAÇÕES: 
Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer dos excipientes mencionados na secção 6.1 

do RCM. EFEITOS INDESEJÁVEIS: Resumo do perfil de segurança: As reações adversas mais 
frequentes após a administração de dose única de fosfomicina trometamol envolvem o trato 
gastrointestinal, principalmente diarreia. Estes eventos são habitualmente autolimitados em 

duração e resolvem-se espontaneamente. Lista tabelar das reações adversas: A seguinte tabela 
apresenta reações adversas que foram comunicadas com a utilização de fosfomicina 

trometamol a partir de experiências de ensaios clínicos e pós comercialização. Os efeitos 
indesejáveis são listados por sistema de órgãos e frequência, utilizando a seguinte convenção: 

Muito frequentes (≥ 1/10); frequentes (≥ 1/100 a < 1/10); pouco frequentes (≥ 1/1000 a < 1/100); 
raros (≥ 1/10 000 a <1/1000); muito raros (<1/10 000), desconhecido (não pode ser calculado a 

partir dos dados disponíveis). Em cada grupo de frequência, os efeitos indesejáveis são 
apresentados por ordem decrescente de gravidade. Frequentes: Vulvovaginite; Tonturas, dores 
de cabeça, Diarreia, náuseas, dispepsia, dor abdominal. Pouco frequentes: Vómitos; Erupção 
cutânea, urticária, prurido. Desconhecidas: Reações anafiláticas, incluindo choque anafilático, 
hipersensibilidade (ver secção 4.4 do RCM); Colite associada a antibiótico (ver secção 4.4 do 

RCM); Angioedema. DATA DA REVISÃO DO TEXTO: 08/2020. MEDICAMENTO SUJEITO A 
RECEITA MÉDICA. ESCALÃO DE COMPARTICIPAÇÃO: comparticipado pelo escalão B; para mais 
informações deverá contactar o titular da autorização de introdução no mercado. TITULAR DA 

AIM: Zambon – Produtos Farmacêuticos, Lda. Rua Comandante Enrique Maya, 1; 1500-192 
Lisboa; Tel 217600952; 217600954; ZambonPT@zambongroup.com; (V04_PS_Fos_20200918)


