
 

 

 
PROPOFOL 1% FRASCOS-AMPOLA DE 20 ML 

 
PROPOFOL MCT 1% 

10 mg/mL 

 
USO INTRAVENOSO  
 
Cada cartucho contém 10 frascos-ampola contendo 20 mL de emulsão injetável. 
 
EMULSÃO INJETÁVEL  
 
USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 3 ANOS 
 
Composição - cada mL contém: 
propofol..................................................................10 mg (1%) 
água para injetáveis q.s.p.......................................1 mL 
Excipientes: óleo de soja, triglicerídeo de cadeia média, glicerol, lecitina de ovo, ácido oleico 
e hidróxido de sódio. 
 
Informações ao profissional de saúde, indicações, contraindicações e precauções: vide bula.  
 
AGITE ANTES DE USAR. 
 
TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. 
 
Fabricado por:  
Fresenius Kabi Austria GmbH - Graz – Áustria 
 
Importado por: 
Fresenius Kabi Brasil Ltda. 
Av. Marginal Projetada, 1652 – Barueri – SP 
C.N.P.J. 49.324.221/0001-04  
Farm. Resp. Cíntia M. P. Garcia - CRF-SP 34871 
 
SAC 0800 7073855 
 

 
 
USO RESTRITO A HOSPITAIS 
VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA - SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA 
RECEITA.



 

 

 

Rotulagem em Inglês: Tradução para o Português: 

 

 
 

 

 

Cada mL de emulsão contém 10 mg de propofol. Cada frasco com 
20 mL de emulsão injetável contém 200mg de propofol. 

 
Para USO INTRAVENOSO  

 

Para injeção ou infusão única em um paciente individual. Os 
recipientes devem ser agitados antes do uso.  
Use apenas se a emulsão estiver homogênea e o recipiente sem 
danos. Qualquer emulsão não utilizada deve ser descartada. Não é um 
recipiente de múltiplas doses. Antes de usar, a membrana de borracha 
deve ser limpa com um spray de álcool ou um cotonete embebido em 
álcool. Use apenas em condições assépticas. Leia a bula antes de usar. 
Após aberto, o produto deve ser usado imediatamente. 

 

Não armazene o medicamento em temperatura acima de 25°C. Não 
congele. Manter fora da vista e do alcance das crianças. Leia na bula 
informações sobre o prazo de validade do produto após diluído. 

 

Excipientes: óleo de soja, triglicerídeo de cadeia média, glicerol, lecitina 
de ovo, ácido oleico e hidróxido de sódio. 
 
Veja a bula para mais informações. 

Propofol 10mg/mL 
 

PROPOFOL MCT 1% 
Emulsão Para Injeção Ou Infusão 



 

 

Registrado por: 
Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, 
Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, 
Cheshire, WA7 1NT 
Reino Unido 
 
E  
 
Registrado por: 
Fresenius Kabi Deutschland GmbH 
Else-Kroener Strasse 1, 
Bad Homburg v.d.H. 61352, 
Alemanha 

 

 
Lote: 

 
Validade: 

 

 
 



 

 

 
 

PROPOFOL 1% AMPOLA DE 20 ML 
 

PROPOFOL MCT 1% 
10 mg/mL 

 
USO INTRAVENOSO  
 
Cada cartucho contém 05 ampolas contendo 20 mL de emulsão injetável. 
 
EMULSÃO INJETÁVEL  
 
USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 3 ANOS 
 
Composição - cada mL contém: 
propofol..................................................................10 mg (1%) 
água para injetáveis q.s.p.......................................1 mL 
Excipientes: óleo de soja, triglicerídeo de cadeia média, glicerol, lecitina de ovo, ácido oleico 
e hidróxido de sódio. 
 
Informações ao profissional de saúde, indicações, contraindicações e precauções: vide bula.  
 
AGITE ANTES DE USAR. 
 
TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. 
 
Fabricado por:  
Fresenius Kabi AB - Uppsala – Suécia 
 
Importado por: 
Fresenius Kabi Brasil Ltda. 
Av. Marginal Projetada, 1652 – Barueri – SP 
C.N.P.J. 49.324.221/0001-04  
Farm. Resp. Cíntia M. P. Garcia - CRF-SP 34871 
 
SAC 0800 7073855 
 

 
 
USO RESTRITO A HOSPITAIS 
VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA - SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA 
RECEITA



 

 

Rotulagem em Sueco e Finlandês: Tradução para o Português: 

 

 
 
 

 

 
1 ml: propofol 10 mg, óleo de soja, triglicerídeo de cadeia média, 
lecitina de ovo, glicerol, ácido oleico, hidróxido de sódio e água para 
injetáveis. 
20 ml = propofol 200 mg 

 

Uso intravenoso. Leia a bula antes de usar. Manter fora da vista e do 
alcance das crianças. Agite antes de usar. 

Use apenas se a emulsão estiver homogênea e o recipiente sem danos. 
Um frasco deve ser usado para uma injeção/infusão em um paciente 
individual. Não é um recipiente de múltiplas doses. A emulsão não 
utilizada deve ser descartada. Antes de usar, a membrana de borracha 
deve ser limpa com um spray de álcool ou um cotonete embebido em 
álcool. Use apenas em condições assépticas. Após aberto, o produto 
deve ser usado imediatamente. Leia a bula sobre o prazo de validade 
do produto diluído. Não armazene o produto em temperatura acima de 
25 ° C. Não congele. 

 
PROPOFOL MCT 10 mg/mL 

propofol 
emulsão para injeção/infusão 
emulsão para injeção/infusão 

 

 



 

 

Uso intravenoso. Leia a bula antes de usar. Manter fora da vista e do 
alcance das crianças. Agite antes de usar. 

Use apenas se a emulsão estiver homogênea e o recipiente sem danos. 
Um frasco deve ser usado para uma injeção/infusão em um paciente 
individual. Não é um recipiente de múltiplas doses. A emulsão não 
utilizada deve ser descartada. Antes de usar, a membrana de borracha 
deve ser limpa com um spray de álcool ou um cotonete embebido em 
álcool. Use apenas em condições assépticas. Após aberto, o produto 
deve ser usado imediatamente. Leia a bula sobre o prazo de validade 
do produto diluído. Não armazene o produto em temperatura acima de 
25 ° C. Não congele. 

 

 
Registrado por: 
Fresenius Kabi AB, Uppsala - Suécia 

 

 
 

Lote: 
Validade: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rotulagem em Francês: Tradução para o Português: 

 
 

 

 

Uso somente Sob Prescrição Médica. 
 

RESPEITAR AS DOSES PRESCRITAS 
 

Medicamento reservado para uso hospitalar. 

Medicamento que pode ser administrado por qualquer médico especialista em 

anestesia-reanimação ou emergência nos casos em que intervenha em 

situação de emergência ou como parte de uma estrutura de assistência médica 

móvel ou rapatriação sanitária. 

 

 

Atenção, perigo: 
Não dirija após uso desse 
medicamento.  
 

Para retomar a direção, consulte um 
médico 

 



 

 

 

Emulsão para injeção ou infusão 
 
1 ml de emulsão contém 10 mg de propofol. 
Cada ampola de 20 ml contém 200 mg de propofol. 
 
Excipientes: óleo de soja refinado, lecitina de ovo purificada, 
glicerol, ácido oleico, hidróxido de sódio, água para injetáveis.  
Excipientes com efeito conhecido: Contém óleo de soja refinado e 
sódio. Veja a bula para mais informações. 
 
Uso intravenoso. 
Leia as instruções antes de usar. 
 
Manter fora da visão e do alcance das crianças. 
 

Agite a ampola antes de usar. 
Use apenas se a emulsão for homogênea e o embalagem estiver 
intacta. 
 
Deve ser usada a injeção e infusão como dose única para um 
único paciente. 
Uso em múltiplas doses não é possível. 

Qualquer emulsão não utilizada no final da administração deve ser 
descartada. 

Antes de usar, limpe a ampola com um spray alcoólico ou um 
algodão embebido em álcool. Deve ser usado em estrita 
conformidade com as regras de assepsia. 

 



 

 

Após aberto o produto deve ser usado imediatamente. 

Leia as instruções para armazenar o produto diluído. 

Não armazene o produto em temperatura acima de 25°C. Não 
congele. 

Fresenius Kabi France 
5 place du Marivel 
92316 Sèvres Cedex 

 

 
 
 
 

Lote: 
Validade: 

 

 

 

 

 

Emulsão para injeção ou infusão. 

1 ml de emulsão contém 10 mg de propofol. 

Cada ampola de 20 ml contém 200 mg de propofol. 

Excipientes: óleo de soja refinado, lecitina de ovo purificado, glicerol, 

ácido oleico, hidróxido de sódio, água para injetáveis. 

Uso intravenoso 

Para uso individual. Agite antes de usar. Após aberto deve ser usado 

imediatamente. Manter fora da visão e do alcance das crianças. 

Conservar em temperatura abaixo de 25°C. Não congele. 

Atenção perigo, não dirija após o uso. 

 
Fresenius Kabi França, 5 place du Marivel, 92310 Sèvres 

Fabricado por: Fresenius Kabi AB, Suécia. 

 

Propofol Fresenius 10 mg/ml 
 



 

 

PROPOFOL 1% FRASCOS-AMPOLA DE 50 ML 
 

PROPOFOL MCT 1% 
10 mg/mL 

 
USO INTRAVENOSO  
 
Cada cartucho contém 01 frasco-ampola contendo 50 mL ou 100 mL de emulsão 
injetável. 
 
EMULSÃO INJETÁVEL  
 
USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 3 ANOS 
 
Composição - cada mL contém: 
propofol..................................................................10 mg (1%) 
água para injetáveis q.s.p.......................................1 mL 
Excipientes: óleo de soja, triglicerídeo de cadeia média, glicerol, lecitina de ovo, ácido oleico 
e hidróxido de sódio. 
 
Informações ao profissional de saúde, indicações, contraindicações e precauções: vide bula.  
 
AGITE ANTES DE USAR. 
 
TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. 
 
Fabricado por:  
Fresenius Kabi Áustria GmbH - Graz – Áustria 
 
Importado por: 
Fresenius Kabi Brasil Ltda. 
Av. Marginal Projetada, 1652 – Barueri – SP 
C.N.P.J. 49.324.221/0001-04  
Farm. Resp. Cíntia M. P. Garcia - CRF-SP 34871 
 
SAC 0800 7073855 
 

 
 
USO RESTRITO A HOSPITAIS 
VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA - SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA 
RECEITA.



 

 

 

Rotulagem em Espanhol: Tradução para o Português: 

 

 
 

 
 
 
 
 

Agente anestésico para injeção ou perfusão 
intravenosa 

 

 
1 mL de emulsão contém: 
 Propofol 10 mg 
 
Outros componentes:  
óleo de soja, triglicerídeo de cadeia média, lecitina de ovo, glicerol, ácido 
oleico, hidróxido de sódio e água para injeção. 
 

Propofol MCT 1% 
Emulsão para Injeção 10mg/mL 
Fresenius 



 

 

Por favor, siga as instruções de uso. 
Não armazene em temperatura acima de 25ºC. 
Não congele 
Os recipientes devem ser agitados antes do uso. 
Use apenas se a emulsão for homogênea e a embalagem 
estiver intacta. 
Deve ser usado em uma única dose injetável ou por infusão 
em um único paciente. 
Qualquer resíduo restante após o uso deve ser descartado. 
Não reutilize o recipiente. 
A emulsão é estéril e não contém conservante. 
Antes de usar, a rolha de borracha deve ser limpar usando um 
spray de álcool ou um algodão umedecido com álcool. 
Use apenas em condições assépticas 
Mantenha-se fora do alcance e da vista de crianças. 
Venda sob prescrição médica. 

 

Fabricado por: 
Fresenius Kabi Áustria Gmbh, Graz. 
 
Importado e Distribuído no Chile por: 
Fresenius Kabi Chile Ltda. 
Pintor Cicarelli 235, San Joaquin – Santiago 
Sob licença da Fresenius Kabi Deutschland Gmbh 
 
Para maiores informações: www.ispch.cl 

 

 
 

 

Lote: 

Prazo de Validade: 




