
Folheto informativo: Informação para o utilizador 

 

Lassadermil 250 mg/g pomada 

Óxido de zinco 

  

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a utilizar este 

medicamento pois contém informação importante para si. 

Utilize este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo 

com as indicações do seu médico ou farmacêutico. 

- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente. 

- Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico. 

- Se tiver quaisquer efeitos indesejáveis, incluindo possíveis efeitos indesejáveis não 

indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Ver secção 4. 

- Se não se sentir melhor ou se piorar, tem de consultar um médico. 

 

O que contém este folheto: 

1. O que é Lassadermil e para que é utilizado 

2. O que precisa de saber antes de utilizar Lassadermil 

3. Como utilizar Lassadermil 

4. Efeitos indesejáveis possíveis 

5. Como conservar Lassadermil 

6. Conteúdo da embalagem e outras informações 

 

 

1. O que é Lassadermil e para que é utilizado 

 

Lassadermil é uma pomada dermatológica com efeito secante, absorvente, 

adstringente e antisséptico suave, composta por óxido de zinco a 250 mg/g. 

 

Lassadermil está indicado em: 

- Casos de prurido; 

- Pequenas escoriações; 

- Queimaduras superficiais; 

- Dermatite de contacto; 

- Dermatite amoniacal (dermatite da fralda); 

- Eczemas. 

 

Se não se sentir melhor ou se piorar, tem de consultar um médico. 

 

 

2. O que precisa de saber antes de utilizar Lassadermil 

 

Não utilize Lassadermil 

- se tem alergia ao óxido de zinco ou a qualquer outro componente deste 

medicamento (indicados na secção 6). 

 

Advertências e precauções 

Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de utilizar Lassadermil. 

Lassadermil destina-se apenas a uso externo. 

 

Outros medicamentos e Lassadermil 

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a utilizar, ou tiver utilizado 

recentemente, ou se vier a utilizar outros medicamentos. 

Não se conhecem interações para o Lassadermil, uma vez que se trata de um produto 

de aplicação tópica, com um grau de absorção sistémica extremamente reduzido. 



No caso de utilizar outros medicamentos para aplicação tópica, remova 

completamente a pomada da pele antes de aplicar qualquer outro medicamento, uma 

vez que pode afetar a ação desse medicamento. 

 

Gravidez e amamentação 

Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, 

consulte o seu médico ou farmacêutico antes de utilizar este medicamento. 

Não existem estudos acerca da utilização tópica de óxido de zinco em mulheres 

grávidas ou a amamentar que evidenciem o perigo da sua utilização. 

Lassadermil pode ser utilizado durante a gravidez e no período de amamentação, 

pelo facto de o grau de absorção sistémica, na sequência de uma aplicação tópica, 

ser extremamente reduzido. 

Não é recomendada a aplicação de Lassadermil nos mamilos de mulheres a 

amamentar devido ao risco de ingestão do lactente. 

 

Condução de veículos e utilização de máquinas 

Os efeitos de Lassadermil sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas são 

nulos ou desprezáveis. 

 

Lassadermil contém lanolina 

A lanolina pode causar reações cutâneas locais (por exemplo dermatite de contacto). 

 

Lassadermil contém metilparabeno e propilparabeno 

O metilparabeno e o propilparabeno podem causar reações alérgicas (possivelmente 

retardadas). 

 

 

3. Como utilizar Lassadermil 

 

Utilize este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo 

com as indicações do seu médico ou farmacêutico. Fale com o seu médico ou 

farmacêutico se tiver dúvidas. 

 

A posologia aconselhada é, em média, duas a três aplicações diárias após limpeza 

prévia da zona a tratar. Quando utilizado na higiene do bebé, a aplicação faz-se em 

função dessa mesma higiene. 

 

Abra a tampa da bisnaga, exerça uma ligeira pressão sobre esta, deixando sair a 

quantidade desejada da pomada, de modo a obter uma camada fina sobre a pele. 

Nas irritações cutâneas em que a pele está intacta, aplique uma quantidade de 

pomada que cubra a parte afetada e espalhe massajando suavemente. 

Nas feridas superficiais pode cobri-las com um penso ou gaze previamente untado 

com a pomada. Troque o penso, ou a gaze, diariamente. 

 

Se utilizar mais Lassadermil do que deveria 

Não são de esperar, nem se conhecem casos de sobredosagem com o medicamento 

Lassadermil, devido à via de aplicação e à formulação. 

No caso de ingestão contacte o seu médico imediatamente. 

 

Caso se tenha esquecido de utilizar Lassadermil 

Não utilize numa dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de 

utilizar. 

 

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu 

médico ou farmacêutico. 

 

 



4. Efeitos indesejáveis possíveis 

 

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos indesejáveis, 

embora estes não se manifestem em todas as pessoas. 

 

Os seguintes efeitos podem verificar-se: 

Frequência desconhecida (não pode ser calculada a partir dos dados disponíveis) 

- Dermatite de contacto; 

- Irritação cutânea local (não presente antes da utilização deste medicamento); 

- Reações alérgicas locais (possivelmente retardadas); 

- Reações de sensibilização a alguns dos componentes (em tais situações deve 

suspender a medicação). 

- A ingestão de óxido de zinco poderá provocar náuseas, vómitos, dor abdominal e 

em casos mais graves lesão gastroduodenal corrosiva. 

 

Comunicação de efeitos indesejáveis 

Se tiver quaisquer efeitos indesejáveis, incluindo possíveis efeitos indesejáveis não 

indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Também poderá 

comunicar efeitos indesejáveis diretamente através dos contactos abaixo. Ao 

comunicar efeitos indesejáveis, estará a ajudar a fornecer mais informações sobre a 

segurança deste medicamento. 

 

Sítio da internet: http://www.infarmed.pt/web/infarmed/submissaoram  

(preferencialmente)  

ou através dos seguintes contactos: 

Direção de Gestão do Risco de Medicamentos 

Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53 

1749-004 Lisboa 

Tel: +351 21 798 73 73 

Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita) 

e-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt 

 

 

5. Como conservar Lassadermil 

 

Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças. 

 

Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na embalagem 

exterior após “EXP”. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado. 

 

Não conservar acima de 25ºC. 

Proteger da luz e humidade. 

 

Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. 

Pergunte ao seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. 

Estas medidas ajudarão a proteger o ambiente. 

 

 

6. Conteúdo da embalagem e outras informações 

 

Qual a composição de Lassadermil 

A substância ativa é o óxido de zinco. 

Os outros componentes são lanolina anidra, vaselina sólida, parafina líquida, 

metilparabeno, propilparabeno e amido de trigo. 

 

Qual o aspeto de Lassadermil e conteúdo da embalagem 

mailto:farmacovigilancia@infarmed.pt


Lassadermil é apresentado sob a forma farmacêutica de pomada, em bisnagas 

contendo 25 g. 

 

Titular da Autorização de Introdução no Mercado  

Laboratório Edol - Produtos Farmacêuticos S.A. 

Av. 25 de Abril, 6-6A 

2795-225 Linda-a-Velha 

Portugal 

Tel: +351 214158130 

Fax: +351 214158131 

E-mail: geral@edol.pt 

 

Fabricantes 

Laboratório Edol - Produtos Farmacêuticos, S.A. 

 

Av. 25 de Abril 6-6A, 2795-225 Linda-a-Velha - Portugal 

 

Rua Quinta do Salrego 22-22A, Portela de Carnaxide, 2790-144 Carnaxide – Portugal 

| Rua Casal do Canas 6-6A, 2790-204 Carnaxide – Portugal 

 

Este folheto foi revisto pela última vez em julho de 2022. 

 


