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A mitjans de setembre, ens va sorprendre la 
noticia de que el medicament Dalsy incomplia la 
norma d’etiquetatge ja que no avisava que el colo-
rant que porta pot produir asma i trastorns d’hi-
peractivitat. La denúncia la va fer l’associació de 
consumidors FACUA. Allí referia explícitament 
que Dalsy incomplia la normativa 1333/2008 de 
la CE.

Dalsy és un medicament que tots els pares co-
neixem. El principi actiu, ibuprofè, és bastant efec-
tiu per a calmar les molèsties de nadons i xiquets 
quan els ixen les dents o quan tenen les malalties 
pròpies de l’edat. Pensar que una cosa que pràctica-
ment tot el món utilitza pot produir problemes als 
fills sembla preocupant. L’avís i posterior alarma 
aparentment està plenament justificada, o no. 

Primera cosa estranya, si la normativa és del 
2008, per què ara? Hem estat vuit anys indefen-
sos davant Dalsy? El primer seria tenir clar que les 
lleis, sobretot les que tenen a veure amb la salut o 
l’alimentació, són molt garantistes, i davant la més 
mínima sospita es retira o s’hi posa l’advertiment. 
Els estudis que demostren l’existència d’una rela-
ció entre el colorant i els problemes assenyalats són 
bastant dubtosos i encara estan sotmesos a debat. 
Efectivament, el reglament 1333/2008 obliga a 
l’etiquetatge... en aliments. Si aneu al rebost i bus-
queu un pot de colorant alimentari, eixe que a la 
nostra zona s’usa amb molta alegria per fer l’arròs, 
trobareu l’advertiment en qüestió, que pot ser no 
havíeu llegit. Per tant... molta preocupació social 
no hi havia. 

Però, Dalsy incompleix la llei? No, de cap ma-
nera. Dalsy no és un aliment, és un medicament. La 
llei que assenyalava FACUA es una llei d’aplicació 
als aliments, per tant Dalsy no té cap obligació d’ex-

plicitar l’advertiment. Entre altres coses, perquè no 
es beu com si fóra un refresc ni es menja com una 
sopa o un brou. Per a ingerir una dosi perillosa del 
colorant contingut a Dalsy, un nen de 20 kg hau-
ria d’ingerir 800 ml de medicament (4 botelles). 
Si algú se’n pren aquesta quantitat, del que menys 
s’hauria de preocupar és dels efectes secundaris 
causats pel colorant, més que res perquè abans hau-
ria mort intoxicat pel principi actiu. És el que tenen 
els medicaments: els hem d’usar en la dosi marcada 
pel metge, i no segons la fam que tinguem com en 
un aliment.

L’actitud de FACUA ha estat obertament irres-
ponsable. Ha creat una alarma innecessària i molt 
de rebombori mediàtic per a no dir res. Confondre 
una llei d’aliments amb una llei de medicaments, 
una organització que suposem experta en temes de 
consum, diu ben poc de la seua professionalitat i 
capacitat. 

No sé, ni m’interessa gaire, si ha estat mala fe o 
incompetència, però han ficat la por al cos a molts 
pares de manera injustificada. Per tant, si cal, 5 ml 
de Dalsy, tinga el color que tinga, i ni cas a FACUA. 

“La actitud de FACUA 
ha estat obertament 
irresponsable. 
Ha creat una alarma 
innecessària i molt de 
rebombori mediàtic per a 
no dir res.”
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