
 

 

        
 

MALTITOL SOLUÇÃO 
 

 
 
 

 
 
 
 

     Introdução 

 Edulcorante com uma agradável doçura. Um poliol não encontrado na natureza, 

obtido da hidrogenação do xarope de maltose, com composição sua definida e controlada. O 

xarope de maltose é obtido do amido por hidrólise enzimática. 

O Maltitol Solução é constituído de 75% de sólidos (polióis) e 25% de água, seu dulçor 

médio é de 55-60% em relação à sacarose. 

  

 

     Propriedades 

- Não cristaliza ao redor de frascos contendo solução oral (Cap-locking); 

- Não cristaliza em doces farmacêuticos o que mantêm a aparência do mesmo 

translúcida; 

- Não cristaliza nos reservatórios; 

- Não causa cariogênico; 



 

 

- Recomendado para uso em pacientes portadores de diabetes; 

- Não é higroscópico. 

A ausência de grupos redutores livres confere uma alta estabilidade química para o 

Maltitol Solução, principalmente quando o produto é aquecido. Não sofre reação de Maillard, 

porque não reage com compostos nitrogenados. 

 

 

     Indicações 

 • Tem indicação de uso indicado para substituir produtos com isenção de sacarose, 

xaropes, doces farmacêuticos, pastilhas, entre outros. 

 

 
     Concentração Recomendada 

Se a intenção é dar viscosidade aos xaropes, pode ser utilizado aproximadamente na 

mesma concentração que se usaria um xarope de 75% de açúcar em água. 

1 Kg de Maltitol Solução 75% é equivalente em média ao sabor doce de 550 a 600g de 

sacarose (açúcar). 

Caso seja necessário um maior dulçor na formulação sem aumentar muito a 

concentração de sólidos, pode-se adicionar uma pequena quantidade da Taumatina ou 

sucralose, por exemplo. 

PODE SER CONSUMIDO POR DIABÉTICOS. 

 
 

     Farmacotécnica 

 É estável em condições normais de armazenamento e temperatura ambiente. 

Estável dentro de uma faixa de pH de 2 a 9. 

Maltitol Solução não é incompatível com nenhuma substância. 



 

 

É compatível com diversos ativos das formulações de xarope, como: paracetamol, 

codeína, carbocisteina, guaifenesin, entre outros. Compatível com conservantes, como: 

benzoatos e metil para-hidroxibenzoatos. E com polietilenoglicois. Compatível com muitos 

adoçantes artificiais, como: aspartame, sacarina, entre outros. 

É miscível com os principais solventes usados em formulas de soluções orais. 

O aumento da concentração ou diminuição da temperatura deste produto não causa 

cristalização. 

Informações nutricionais (valores aproximados expressos por cada 100g do produto): 

Valor Energético: 180 Kcal 

Carboidratos Totais: 75,03 g dos quais: Polióis: 75 / Outros (açúcares): < 0,3 

Fibra Alimentar: zero 

Proteínas: zero 

Gorduras Totais: zero 

Sódio: zero 
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