





Aceticil
ácido acetilsalicílico

Aerotrat

Reg. MS 1.0715.0069.006-1

Reg. MS 1.0715.0069.002-7

sulfato de salbutamol
Apresentação:
Solução oral - Frasco com 100ml

Reg. MS 1.0715.0015.003-0

Apresentação:
Infantil
Caixa com 20 comprimidos de 100mg
Caixa com 200 comprimidos de 100mg
Caixa com 500 comprimidos de 100mg
Adulto
Caixa com 20 comprimidos de 500mg
Caixa com 500 comprimidos de 500mg

Fórmula:
salbutamol (sulfato) 2mg
Classe terapêutica:
Broncodilatador

Classe terapêutica:
Analgésico

Reg. MS 1.0715.0069.005-1

Reg. MS 1.0715.0069.001-9

Fórmula:
ácido acetilsalicílico 100mg e 500mg

Indicações: Está indicado como analgésico, antipirético e anti-inflamatório.
SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

“NÃO USE ESTE MEDICAMENTO EM CASO DE GRAVIDEZ, GASTRITE OU ÚLCERA DO ESTÔMAGO E SUSPEITA DE DENGUE OU CATAPORA.”

Acfol
ácido fólico

Apresentação:
Comprimidos - Caixas com 30, 40 e 500 comprimidos
Gotas - Frasco com 10ml
Fórmula:
ácido fólico 5mg
Classe terapêutica:
Antianêmico

Reg. MS 1.0715.0066.002-0
Reg. MS 1.0715.0066.001-2

Para que este medicamento é indicado? Acfol é indicado no tratamento das anemias causadas por deficiência de ácido fólico no organismo, em geral provenientes
de alcoolismo, doenças hepáticas, anemia hemolítica, na gestação, no uso indiscriminado de anti-conceptivos e síndromes de má absorção. Deficiência de ácido fólico
pode também ocorrer em pacientes em tratamento com antimaláricos, anticonvulsivos e antineoplásicos. Quando não devo usar este medicamento? O Acfol é
contraindicado em pacientes com hipersensibilidade ao ácido fólico ou a qualquer um dos componentes da fórmula. Em casos de anemia perniciosa. O que devo saber
antes de usar este medicamento? Advertências e Precauções - O ácido fólico não é terapia apropriada para anemia perniciosa e anemias megaloblásticas causadas
por deficiência de cianocobalamina (vitammina B12). O ácido fólico só deve ser indicado no tratamento de anemia perniciosa se associado a doses de cianocobalamina
(vitamina B12). Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início ou durante o tratamento. Não tome remédio sem o conhecimento
do seu médico, pode ser perigoso para sua saúde. Uso em pacientes idosos - Não existem advertências ou recomendações especiais sobre o uso do produto por
pacientes idosos, desde que respeitadas as condições gerais do paciente e as precauções comuns ao produto. Gravidez - Este medicamento não deve ser utilizado
por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. Informe ao seu médico se está amamentando. Interações Medicamentosas - Algumas
substâncias tais como analgésicos, anticonvulsivantes (hidantoína ou carbamazepina), anticoncepcionais orais, antiácidos contendo alumínio ou magnésio, colestiramine,
trimetoprim, sulfonamidas incluindo sulfassalazina, podem interferir no mecanismo de absorção do ácido fólico. Interações com exames laboratoriais - Pode haver
redução das concentrações de cianocobalamina (vitamina B12) no sangue, quando se administram doses elevadas e contínuas de ácido fólico. Informe ao seu médico ou
cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento. Não use medicamentos sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua
saúde. Quais os males que este medicamento pode me causar? Reações adversas: As vitamínas hidrossolúveis, raras vezes produzem reações adversas. Podem
ocorrer febre ou manifestações alérgicas. Com doses mais elevadas pode ocorrer coloração amarela mais intensa na urina, que no entanto não é motivo para preocupação.
Como devo utilizar este medicamento? Posologia - Tratamento de anemia megaloblástica devido à deficiência de folatos: Recomenda-se doses orais de 5mg (1
comprimido ou 20 gotas) diariamente por 4 meses, doses superiores até podem ser necessárias em estados de má absorção. - Na profilaxia de anemia megaloblástica de
mulheres grávidas: A dose usual é de 200 a 500 mcg diariamente. - Estados hemolíticos crônicos: Doses continuadas diárias de 5 mg de ácido fólico por 1 a 7 dias podem ser
necessárias, dependendo da dieta e do grau de hemolíse. - Pacientes recebendo diálise renal. - Anemia megaloblástica folato dependente: Crianças acima de 01 ano de idade,
doses orais de 500mcg/kg (02 gotas/kg). Crianças com idade superior podem receber doses similáres às doses de adultos. - Profilaxia da deficiência de folatos na diálise:
250mcg/kg (1 gota/kg) 1 vez ao dia em crianças com 1 mês a 12 anos de idade. 5 mg (20 gotas ou 1 comprimido) a 10 mg (40 gotas ou 2 comprimidos) diariamente para
crianças com idade superior a 12 anos. Para mulheres em idade fértil com risco potencial de terem uma gravidez afetada por defeito do tubo neural, a dose de ácido fólico
é de 4 a 5 mg diários, começando a administração antes da gravidez (4 semanas) e continuando até o primeiro trimestre. Para mulheres em idade fértil que não apresentam
este risco potencial a dose é de 400 mcg diariamente. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.


PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? Aerotrat Solução oral é indicado para o controle e prevenção do ataque asmático e proporciona alívio do espasmo
brônquico associado às crises de asma, bronquite crônica e enfisema. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? O uso de Aerotrat Solução oral é
contraindicado para pacientes que apresentam alergia ao salbutamol ou a qualquer outro componente do medicamento. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE
MEDICAMENTO? Sua resposta ao tratamento da asma deve ser monitorada pelo seu médico através da realização de exames para avaliar a sua função pulmonar. Como
podem ocorrer reações adversas causadas por doses elevadas, não aumente a dose nem a frequência de uso de Aerotrat Solução oral, a menos que seu médico recomende.
Procure-o caso não sinta o alívio usual dos sintomas ou o tempo de ação do medicamento se reduza. O aumento do uso de Aerotrat Solução oral para melhora dos
sintomas indica que o controle da asma se deteriorou. Nesse caso, fale com seu médico, que deve considerar a terapia com corticosteroides. Aerotrat Solução oral pode
provocar redução dos níveis sanguíneos de potássio e aumento dos níveis de glicose (açúcar). A administração junto com corticosteroides pode aumentar esse efeito. Se
você é diabético, consulte seu médico antes de usar Aerotrat Solução oral. Se você utiliza xantinas, corticosteroides, diuréticos ou sofre de hipóxia (má oxigenação do
sangue), informe seu médico. Nessas situações, recomenda-se monitorar os níveis de potássio. Se você sofre de tireotoxicose (doença causada pela intoxicação por excesso
de produção do hormônio da tireoide), informe seu médico, pois deverá fazer uso de Aerotrat Solução oral com cautela. Uso em idosos, crianças e outros grupos de risco
- Crianças: o medicamento é muito bem tolerado por crianças. (Ver Posologia). Idosos: ver Posologia. Efeitos sobre a capacidade de dirigir veículos e operar máquinas
- Nenhum efeito sobre essas atividades foi reportado. Gravidez e lactação - A administração de medicamentos durante a gravidez somente deve ser feita se o benefício
para a mãe for maior do que qualquer risco para o feto. Como o salbutamol é provavelmente secretado no leite materno, não se recomenda o uso de Aerotrat Solução
oral em mulheres que estejam amamentado. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. Este
produto contém salbutamol, que está incluído na lista de substâncias proibidas da Agência Mundial Antidoping. Este medicamento pode causar doping. Interações
medicamentosas - Aerotrat Solução oral não deve ser utilizado com medicamentos beta-bloqueadores não seletivos, como o propranolol. Aerotrat Solução oral não é
contraindicado em pacientes em tratamento com inibidores da monoaminoxidase (IMAOS). Informe seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum
outro medicamento. Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?
Modo de uso - Uso oral. Siga as recomendações de seu médico, pois em alguns casos a diluição de Aerotrat Solução oral é aconselhável. Posologia - Para alívio do
broncoespasmo - Adultos: A dose usualmente eficaz é de 4 mg de salbutamol (10 mL da Solução oral) 3 ou 4 vezes ao dia. Caso não se obtenha a broncodilatação adequada,
cada dose pode ser gradualmente aumentada para até 8 mg (20 mL da Solução oral). Contudo, observou-se que alguns pacientes obtêm alívio adequado com 2 mg (5 mL da
Solução oral) 3 ou 4 vezes ao dia. Para os pacientes muito sensíveis a estimulantes beta-adrenérgicos, recomenda-se iniciar o tratamento com 2 mg (5 mL da Solução oral)
3 ou 4 vezes ao dia. Crianças: Crianças de 2 a 6 anos: 2,5 a 5 mL da Solução oral (1 a 2 mg de salbutamol) 3 ou 4 vezes ao dia. Crianças de 6 a 12 anos: 5 mL da Solução
oral (2 mg de salbutamol) 3 ou 4 vezes ao dia. Crianças acima de 12 anos: 5 a 10 mL da Solução oral (2 a 4 mg de salbutamol) 3 ou 4 vezes ao dia. Pacientes idosos:
Recomenda-se iniciar o tratamento com 5 mL da Solução oral (2 mg de salbutamol) 3 ou 4 vezes ao dia. Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários,
as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME
CAUSAR? As reações adversas estão listadas abaixo de acordo com a frequência. Reação muito comum (ocorre em 10% dos pacientes que utilizam este medicamento):
tremor. Reações comuns (ocorrem entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento): dor de cabeça; aumento da frequência dos batimentos do coração;
palpitações; câimbra muscular. Reações raras (ocorrem entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento): diminuição dos níveis de potássio no sangue;
arritmia cardíaca (alterações no ritmo normal dos batimentos do coração); aumento do fluxo sanguíneo em determinadas regiões. Reações muito raras (ocorrem em menos
de 0,01% dos pacientes que utilizam este medicamento): hipersensibilidade - reações alérgicas caracterizadas por vermelhidão, coceira, inchaço, falta de ar, podendo
ocorrer diminuição da pressão sanguínea e desmaio; hiperatividade; sensação de tensão muscular. Informe seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento
de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.

Alivbaby

nistatina + óxido de zinco
Apresentação:
Pomada - Bisnaga com 60g e 20g
Fórmula:
nistatina 100.000ui/g
óxido de zinco 200mg/g
Reg. MS 1.0715.0161.002-7

Classe terapêutica:
Antimicótico tópico

Reg. MS 1.0715.0161.001-9

Indicações: A indicação principal de ALIVBABY é para assaduras de bebês, principalmente relacionadas ao uso de fraldas. Além dessa indicação, ALIVBABY pode ser usado
em crianças maiores e adultos, no tratamento de irritações na região dos órgãos genitais e das nádegas, entre os dedos, nas axilas, sob os seios ou em outras áreas da pele
que sofrem atrito.
SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

“ALIVBABY É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. “


Albistin

Reg. MS 1.0715.0112.003-8

nistatina

Anflat
dimeticona

Apresentação:
Comprimido - Caixa com 20 comprimidos
Solução oral - Frasco com 10ml

Apresentação:
Drágea - Caixa com 16 drágeas
Suspensão oral - Frasco com 40ml
Creme vaginal - bisnaga com 60g

Fórmula:
Comprimido - dimeticona 40mg
Solução oral - dimeticona 75mg/ml

Fórmula:
Drágea - nistatina 500.000 UI
Suspensão oral - nistatina 100.000 UI/ml
Creme vaginal - nistatina 25.000 UI/g

Classe terapêutica:
Adsorvente e antifisético
intestinal simples

Classe terapêutica:
Antimicótico

Reg. MS 1.0715.0068.001-3

Reg. MS 1.0715.0068.002-1

Indicações: ANFLAT é indicado para pacientes com excesso de gases no aparelho digestivo. O acúmulo de gases no estômago e no intestino chama-se flatulência, que
causa desconforto abdominal, aumento do volume abdominal, dor ou cólicas no abdômen. A eliminação dos gases alivia estes sintomas.
ANFLAT também pode ser usado como medicação auxiliar no preparo dos pacientes em exames médicos, tais como endoscopia digestiva (exame do interior do esôfago,
estômago e intestino) e/ ou colonoscopia (exame do interior do intestino grosso).

Reg. MS 1.0715.0112.001-1

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

Creme vaginal - PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? ALBISTIN creme vaginal é indicado para o tratamento de candidíase vaginal (monilíase-infecção na
mucosa da vagina com lesões esbranquiçadas). QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? Você não deve utilizar ALBISTIN se for alérgico à nistatina ou aos
demais componentes da fórmula. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? Você não deve utilizar este medicamento para tratamento na boca,
tópico (uso externo - na pele) ou em infecções oftálmicas (infecções nos olhos). Este medicamento contém propilenoglicol e pode causar reações alérgicas cutâneas. Se
ocorrer irritação ou hipersensibilidade (alergia) ao tratamento com ALBISTIN, interrompa o uso e informe o médico. Este medicamento contém petrolato branco (óleo mineral).
Produtos contendo óleo mineral ou óleo vegetal podem reduzir a eficácia de produtos à base de látex (preservativo, diafragma) quando utilizados concomitantemente. Uso
por idosos - Não há recomendações especiais para pacientes idosos. Gravidez - Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica.
Se você estiver grávida, utilize ALBISTIN apenas após a prescrição do médico, pois ele estabelecerá se os benefícios para a mãe justificam o risco potencial para o feto.
Quando indicado pelo seu médico, você poderá utilizar este medicamento durante a gravidez e deverá tomar cuidado no sentindo de evitar pressão excessiva do aplicador
contra o colo uterino. Lactantes - Não é conhecido se a nistatina é excretada no leite humano. Deve-se ter cautela quando a nistatina for prescrita a lactantes. Precauções
higiênicas - A fim de afastar a possibilidade de reinfecção, você deve manter rigorosa higiene pessoal. As mãos devem ser cuidadosamente lavadas antes de aplicar o
medicamento. Além das medidas higiênicas habituais, as seguintes precauções são de grande vantagem para prevenir reinfecção: 1) Após cada micção (ato de urinar),
enxugar a vulva sem esfregar o papel higiênico. 2) Afim de evitar uma possível contaminação do trato genital com germes provenientes do reto após a defecação, cuidar que
o material possivelmente infectado não entre em contato com a genitália. 3) Tolhas e lençóis, assim como a roupa íntima, devem ser mudados diariamente e lavados com
detergente. 4) Enquanto persistir a infecção, existe a possibilidade de transmissão a outras pessoas. Interações medicamentosas - A interação com outros medicamentos
é desconhecida. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? ALBISTIN creme vaginal deve ser aplicado por via intravaginal. Você não deve utilizar este medicamento
para tratamento na boca, tópico (uso externo - na pele) ou em infecções oftálmicas (infecções nos olhos). Modo de usar - Siga as instruções de uso conforme ilustração
abaixo. 1) Remova a tampa e perfure completamente o lacre do tubo, utilizando o lado externo da tampa. 2) Encaixe o aplicador ao bico do tubo. 3) Puxe o êmbolo até o
final do curso e em seguida aperte delicadamente a base do tubo de maneira a forçar a entrada do creme no aplicador, preenchendo todo seu espaço vazio. 4) Desencaixe
o aplicador e tampe o tubo imediatamente. 5) Para aplicar o produto, você deve deitar-se de costas e introduzir o aplicador na vagina suavemente, sem causar desconforto.
Em seguida, empurre lentamente o êmbolo com o dedo indicador até o final de seu curso, depositando assim todo o creme na vagina. 6) Lavar o aplicador após o seu uso
em água corrente morna. Não use água fervendo para a limpeza do aplicador, não há necessidade de esterilização do aplicador. Durante a gestação, deve-se tomar cuidado
para evitar pressão excessiva do aplicador contra o colo uterino. Posologia - Geralmente uma aplicação diária (um aplicador cheio) por via intravaginal durante 14 dias é
suficiente. Em casos mais graves poderá haver necessidade de quantidades maiores (dois aplicadores cheios), dependendo da duração do tratamento e da resposta clínica e
laboratorial. As aplicações não deverão ser interrompidas durante o período menstrual. Nas reinfecções e nos casos de suspeita de foco de candidíase nas porções terminais
do aparelho digestivo, o médico poderá recomendar o uso associado de nistatina de uso oral. O tempo de duração do seu tratamento deve estar de acordo com a orientação
médica. Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o
conhecimento de seu médico. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.
Drágeas - Indicações Terapêuticas: Tratamento da candidíase intestinal. Contraindicações: É contraindicada em pacientes com história de hipersensibilidade a
qualquer dos seus componentes. Reações Adversas: A nistatina geralmente é bem tolerada por todos os grupos de idade incluindo crianças debilitadas, mesmo em terapia
prolongada. Grandes doses orais têm ocasionalmente produzido diarréia, distúrbios gastrintestinais, náuseas e vômitos. Erupções cutâneas: incluindo urticária raramente
foram relatadas. Síndrome de Stevens-Johnson: foi muito raramente relatada. Este produto contém o corante amarelo de TARTRAZINA que pode causar reações de natureza
alérgica, entre as quais asma brônquica, especialmente em pessoas alérgicas ao ácido acetilsalicílico. Precauções: Não foram feitos estudos de longo prazo para avaliar o
potencial teratogênico, carcinogênico e mutagênico da nistatina, nem sobre a fertilidade em machos e fêmeas. Não houve relatos de que o uso de nistatina administrada
por via oral por mulheres grávidas aumente o risco de anormalidades fetais ou que afete o crescimento posterior, o desenvolvimento e a maturação funcional da criança.
Todavia, como a possibilidade de risco não pode ser determinada, seu uso deve ser restrito aos casos de real necessidade curativa. Advertências: A nistatina não deve ser
usada no tratamento de infecções fúngicas sistêmicas, já que não é absorvida pelo trato gastrintestinal. Interações Medicamentosas: Não há relatos de interações com
medicamentos ou alimentos. Posologia: O tratamento usual é de 1 ou 2 drágeas (500.000 à 1.000.000 UI de nistatina) 3 ou 4 vezes ao dia. O tratamento geralmente deve
ser continuado pelo menos 48 horas após o desaparecimento dos sintomas e a negativação das culturas a fim de evitar recidivas. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.
Suspensão oral - Indicações terapêuticas: A nistatina é indicada no tratamento local da candidíase causada por Candida (Monilia) albicans e outras espécies de
Candida. O diagnóstico deve ser confirmado antes do tratamento por esfregaço com hidróxido de potássio (KOH) ou cultura da secreção. Contraindicações: O medicamento
é contraindicado em pacientes com história de hipersensibilidade a qualquer dos seus componentes. Precauções: Não foram feitos estudos de longo prazo para avaliar
o potencial teratogênico, carcinogênico e mutagênico da nistatina, nem sobre a fertilidade, em fêmeas. Não foram conduzidos estudos de reprodução em animais com as
apresentações orais de nistatina. Também ainda não foi estabelecido se estas preparações podem causar efeitos nocivos ao feto quando administradas a uma gestante ou se
pode afetar a reprodução. As preparações orais de nistatina só devem ser prescritas pelo médico que estabelecerá se os benefícios para a mãe justificam o potencial risco para
o feto. Ainda não foi comprovado se a nistatina é excretada no leite humano. Embora a absorção gastrintestinal seja insignificante, precauções devem ser tomadas quando
a nistatina for prescrita a lactantes. Reações adversas: A nistatina é geralmente bem tolerada por todos os grupos de idade, incluindo as crianças, mesmos em terapia
prolongada. Grandes doses orais têm ocasionalmente produzido diarréia, distúrbios gastrintestinais, náuseas e vômitos. Erupções cutâneas, incluindo urticária, raramente
foram relatadas. Síndrome de Stevens-Johnson foi raramente relatada. Interações medicamentosas ou com alimentos: Não há relatos de interações da nistatina com
outros medicamentos e alimentos. Posologia: Recém-nascidos ou prematuros - 1 ml (100.000 UI), 4 vezes ao dia. Crianças - 2 ml, 4 vezes ao dia. Adultos - 1 a 6 ml, 4 vezes
ao dia. Observação: A solução deve ser bochechada e mantida por algum tempo na cavidade bucal antes de ser engolida. Nos lactentes e crianças menores deve-se colocar
a metade da dose utilizada em cada lado da boca. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.
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“ANFLAT É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.“

Asmanon

PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? ASMANON
é indicado na prevenção de asma brônquica, quando associada
com sintomas alérgicos. É utilizado na redução da frequência e
cetotifeno
da severidade de ataques, mas não cessa uma crise que já se
iniciou. ASMANON não deve substituir outros tratamentos para
problemas respiratórios na asma (por exemplo, corticosteroides).
Apresentação:
ASMANON é também indicado na prevenção e no tratamento
de distúrbios alérgicos tais como urticária, dermatite, rinite
Xarope - Frasco com 150 ml
alérgica e conjuntivite. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE
MEDICAMENTO? Contraindicações - Você não deve tomar
Fórmula:
ASMANON se: sofrer de epilepsia ou tiver apresentado
Xarope - cetotifeno 0,2mg/ml
convulsões anteriormente; for alérgico (hipersensibilidade) à
substância ativa cetotifeno ou a qualquer outro componente da
formulação descrito no início desta bula. Se você suspeita que
Classe terapêutica:
possa ser alérgico, pergunte ao seu médico antes de usar este
Antiasmático
medicamento; Caso exista alguma intolerância a lactose, informe
seu médico. Se for diabético, informe seu médico antes de tomar
ASMANON. Não há contraindicação relativa a faixas etárias.
O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? Advertências - Atenção: para se obter melhores resultados no tratamento da asma é indispensável
seguir as instruções do médico. O tratamento com ASMANON deve ser regular e contínuo, pois sua função é prevenir futuros ataques de asma, diminuindo a frequência, a
gravidade e a duração desses ataques. ASMANON não tem nenhuma ação sobre as crises já estabelecidas; por essa razão, seu médico provavelmente o prescreveu associado
a outros medicamentos. Seu médico também indicará quando você poderá diminuir ou suspender esses medicamentos. Lembre-se: a absoluta condição para o êxito do
tratamento com ASMANON é tomá-lo regularmente. Tome cuidado especial: - se você é diabético; Avise seu médico antes de tomar ou se você planeja parar de tomar
ASMANON. Precauções - Pacientes idosos (65 anos de idade ou mais): não há exigências específicas para pacientes idosos. Crianças e adolescentes (6 meses – 17 anos):
ASMANON Xarope podem ser usados em crianças de 6 meses de idade ou mais. As crianças podem necessitar de uma dose similar aos adultos a fim de obter resultados
satisfatórios. Seu médico irá determinar a dose certa para o seu filho. Gravidez: Há pouca experiência com o uso de ASMANON em mulheres grávidas. Você deve informar o
seu médico se você estiver grávida ou se planeja engravidar. Seu médico discutirá com você os potenciais riscos de tomar ASMANON durante a gravidez. Este medicamento
não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. (Categoria C) Lactação: Não amamentar durante o período de uso de
ASMANON. Efeitos sobre a habilidade de dirigir veículos e/ou operar máquinas: durante os primeiros dias de tratamento com ASMANON as reações reflexas podem estar
diminuídas; portanto é necessário ter cautela quando dirigir veículos ou operar máquinas. Informação importante sobre alguns componentes de ASMANON: ASMANON
Xarope contém sacarose. Se você possui intolerância a algum tipo de açúcar, informe seu médico antes de utilizar ASMANON Xarope. Atenção diabéticos: contém açúcar.
Interações medicamentosas - É muito importante informar seu médico ou farmacêutico se você estiver fazendo uso de outras substâncias. Lembre-se também daqueles
medicamentos que não foram receitados pelo seu médico. É especialmente importante que seu médico ou farmacêutico saiba se você está tomando: Certos medicamentos
orais para tratamento de diabetes (por exemplo, metformina); Outros medicamentos para asma; Medicamentos que induzam ao sono ou que provoquem sonolência;
Analgésicos potentes; Álcool; Anti-histamínicos (algumas preparações para gripes e resfriados). Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso
de algum outro medicamento. Não use este medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde. COMO DEVO USAR ESTE
MEDICAMENTO? Dosagem - Você deve tomar ASMANON de acordo com as orientações do seu médico ou seguir as recomendações abaixo. A duração do tratamento
é conforme orientação médica. Dependendo de como você responder ao tratamento, seu médico pode aumentar ou diminuir a dose. Crianças - Crianças de 6 meses a 3
anos: 0,05 mg (= 0,25 mL de xarope) por quilo de peso corporal, duas vezes ao dia (pela manhã e à noite). Exemplo: uma criança que pesa 10 kg deve receber 2,5 mL (copo
dosador) de ASMANON Xarope pela manhã e à noite. Crianças de 3 a 17 anos: 1 mg (5 mL de xarope; copo dosador) duas vezes ao dia. Você deve tomá-lo pela manhã e
à noite, com as refeições. O limite máximo diário em adultos é de 4 mg. Como usar - Vide dosagem. Informações para o profissional de saúde - Orientação de eficácia: O
tratamento para prevenção da asma brônquica pode levar várias semanas para atingir o efeito terapêutico completo. Portanto, é recomendável que, também para pacientes
que não respondam adequadamente dentro de algumas semanas, o tratamento com ASMANON deve ser mantido por um mínimo de 2 a 3 meses. Terapia concomitante
com broncodilatadores: se broncodilatadores são utilizados concomitantemente com ASMANON, a frequência do uso do broncodilatador pode ser reduzida. Suspensão
do tratamento: Caso seja necessário parar o tratamento com ASMANON, isto deve ser feito gradualmente por um período de 2 a 4 semanas. Os sintomas da asma podem
voltar. Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do
seu médico. Interrupção do tratamento: Caso seja necessário parar o tratamento com ASMANON, procure seu médico. Isto deve ser feito de forma gradual por um período
de 2 a 4 semanas. Os sintomas da asma podem voltar. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? ASMANON pode causar algumas reações
adversas em algumas pessoas, embora nem todas as apresentem. Algumas reações adversas muito raras que podem ser graves e requerem atenção médica imediata (ocorre
em menos de 0,01% dos pacientes que utilizam este medicamento): rash cutâneo, vermelhidão da pele, bolhas nos lábios, olhos e boca acompanhando febre, calafrios,
dor de cabeça, tosse e dores no corpo; pele e os olhos amarelados, fezes com coloração alterada, urina com coloração escura (sinais de icterícia, de desordens do fígado,
hepatite). Se algum destes efeitos se aplicar a você, informe seu médico imediatamente. Algumas reações adversas comuns (ocorre entre 1% e 10% dos pacientes que
utilizam este medicamento): Excitação; Irritabilidade; Insônia; Nervosismo. Se algum destes efeitos se aplicar a você, informe seu médico imediatamente. Algumas reações
adversas incomuns (ocorre em menos de 1% dos pacientes que utilizam este medicamento): Tonturas; Ardência ao urinar, necessidade de urinar frequentemente (cistite);
Boca seca. Se algum destes efeitos se aplicar a você, informe seu médico imediatamente. Algums reações adversas raras (ocorre em menos de 0,1% dos pacientes que
utilizam este medicamento): Sonolência; Peso aumentado. Se algum desses efeitos se tornar severo, informe seu médico. Outras reações adversas (o número de pacientes
afetados não pode ser calculado a partir dos dados disponíveis): Convulsão; Dor de cabeça; Sonolência; Vômito; Náusea; Rash, incluindo rash pruriginoso; Diarreia. Se alguma
destas reações adversas afetar você severamente ou se você notar qualquer reação adversa não listada nesta bula, informe seu médico ou farmacêutico. Informe ao seu
médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de
atendimento. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.
Reg. MS 1.0715.0115.002-6

Reg. MS 1.0715.0112.002-1
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Asmafin

Porque este medicamento foi indicado? ASMAFIN é indicado para doenças
caracterizadas por broncoespasmo, como a asma brônquica ou o broncoespasmo
associado com bronquite crônica e enfisema. Quando não devo usar este
medicamento? Contraindicações - ASMAFIN não deve ser usado por pacientes
aminofilina
com úlcera ou que apresentem qualquer alergia à aminofilina, teofilina ou
qualquer outro componente da fórmula. Recomenda-se atenção para o uso em
crianças. Advertências - Gravidez e lactação: Este medicamento não deve ser
utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. Só deve ser administrado a
Apresentação:
gestantes ou lactantes se o médico julgar que os benefícios potenciais ultrapassem
Gotas - Frasco com 10ml
os possíveis riscos. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres
grávidas sem orientação médica ou do cirurgão-dentista. Precauções - O uso
Fórmula:
deste medicamento em fumantes pode requerer ajustes na dose. Interações
aminofilina 0,24g
medicamentosas - Informe ao seu médico se você está fazendo uso de algum
outro medicamento. Não há contraindicação relativa a faixas etárias. Informe ao
médico ou cirurgião-dentista o aparecimento de reações indesejáveis. Não use
Classe terapêutica:
medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a
Broncodilatador
sua saúde. Como devo usar este medicamento? Aspecto fisico - Solução oral
- Solução límpida, incolor a levemente amarelada. Características organolépticas
- Sabor e odor característicos. Dosagem - Este medicamento deve ser usado de
Reg. MS 1.0715.0067.003-4
acordo com a severidade da doença, a idade, a existência de outras afecções e a
resposta do paciente. Cada ml de ASMAFIN Solução oral contém o equivalente a 24
gotas. Uso Adulto - Para o tratamento prolongado da asma brônquica e do broncoespasmo, associados com bronquite crônica e enfisema, tomar 10 a 20 gotas da solução
oral, em uma bebida, 2 a 3 vezes ao dia, após as refeições. Uso Pediátrico - deve-se ter um cuidado especial no uso da aminofilina em crianças. Consultar o médico para o
uso deste medicamento em crianças. ASMAFIN Solução oral 240 mg/ml - A Solução deve ser administrada por via oral de 6 em 6 horas (4 tomadas diárias). Doses - crianças
com menos de 1 ano de idade: dose total diária (mg/kg de peso/dia) = 0,3 x (idade em semanas) + 8. De 1 a 12 anos: 6 mg/kg de peso/dose (dose total diária = 24 mg/kg
de peso/dia). Acima de 12 anos até 16 anos: 5 mg/kg de peso/dose (dose total diária = 20 mg/kg de peso/dia). Acima de 16 anos: 4 mg/kg de peso/dose (dose total
diária = 16 mg/kg de peso/dia). Inalação (nebolizador) - Caso a Via inalatória seja indicada pelo seu médico, diluir 0,5 a 1 ml de ASMAFIN Solução oral em igual volume
de água destilada e administrar por meio de um nebulizador. Interações Medicamentosas - Adrenocorticóides, glicocorticóides e mineralocorticóides: O uso simultâneo
com a aminofilina e injeção de cloreto de sódio pode resultar em hipernatremia. Fenitoína, primidona ou rifampina: O uso simultâneo pode estimular o metabolismo epático,
aumentando a depuração da teofilina. O uso simultânio da fenitoína com as xantinas pode inibir a absorção da fenitoína, resultando em concentrações séricas menores de
fenitoína; as concentações séricas dessas substâncias devem ser determinadas durante a terapia, podendo ser necessários ajustes na posologia, tanto da fenitoína como
da teofilina. Betabloqueadores: o uso simultâneo pode resultar em inibição mútua dos efeitos terapêuticos; além disso, pode haver diminuição da depuração teofilina,
especialmente em fumantes. Cimetidina, eritromicina, ranitidina ou troleandomicina: O uso simultâneo com as xantinas pode diminuir a depuração hepática da teofilina,
resultando em concentrações séricas aumentadas de teofilina e/ou toxicidade. Fumo - A cessação do habito de fumar pode aumentar os efeitos terapêuticos das xantinas,
diminuindo o metabolismo e consequentemente, aumentar a concentração sérica; a normalização da farmaco sinética da teofilina pode demorar de 3 meses a 2 anos para
ocorrer podendo ser necessários ajustes da posologia. O uso das xantinas em fumantes, resulta em depuração aumentada da teofilina e concentrações séricas e diminuidas
de teofilina, sendo que os fumantes podem requerer uma posologia 50 a 100% maior. Reações adversas a medicamentos - ASMAFIN pode eventualmente, provocar
algumas reações desagradáveis, dentre as quais as mais comuns são os distúrbios gastrintestinais como náuseas e vômitos. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.

Bacigen

Broncatar

cloridrato de bromexina
Apresentação:
Xarope adulto - Frasco com 120ml
Xarope infantil - Frasco com 120ml
Gotas - Frasco com 50ml
Fórmula:
Xarope adulto - cloridrato de bromexina 8mg/5ml
(equivalentes a 7,3 mg de bromexina)
Xarope infantil - cloridrato de bromexina 4mg/5ml
(equivalentes a 3,6 mg de bromexina)
Gotas - cloridrato de bromexina 2mg/ml
(equivalentes a 1,8 mg de bromexina)
Classe terapêutica:
Expectorante

Reg. MS 1.0715.0181.003-4

Apresentação:
Pomada - bisnaga com 20g

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

“BRONCATAR É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.“

B-Suprin

Reg. MS 1.0715.0037.001-4
Reg. MS 1.0715.0037.003-0

Apresentação:
Drágea - Caixa com 20 e 60 drágeas

Fórmula:
sulfato de neomicina 5mg/g
bacitracina (bacitracina zíncica) 250UI/g

Fórmula:
cloridrato de tiamina (vit. B1) 6mg, riboflavina (vit. B2) 5mg,
cloridrato de piridoxina (vit. B6) 2mg, cianocobalamina
(vit. B12) 15mcg, nicotinamida 15mg,
fosfato de cálcio tribásico 20mg.

Classe terapêutica:
Anti-infeccioso tópico

Classe terapêutica:
Polivitamínico sem minerais

Indicações: BACIGEN é um medicamento indicado para o tratamento de infecções da pele e/ou de mucosas, causadas por diferentes bactérias, como por exemplo: nas
“dobras” da pele, ao redor dos pêlos, na parte de fora da orelha, nos furúnculos, nas lesões com pus, na acne infectada, nas feridas abertas (como úlceras na pale) e
nas queimaduras de pele. BACIGEN também é indicado para previnir infecções de pele e/ou de mucosas após ferimentos, cortes (inclusive de cirurgias) e queimaduras
pequenas.

Reg. MS 1.0715.0181.002-6

Indicações: BRONCATAR é indicado no tratamento de doenças broncopulmonares (dos brônquios e dos pulmões), ajudando a dissolver o catarro e facilitando a
expectoração (eliminação do catarro).

polivitamínico

sulfato de neomicina + bacitracina zíncica

Reg. MS 1.0715.0181.001-8

Indicações: B-Suprin é indicado
no tratamento dos estados de
hipovitaminoses do complexo B e
suas manifestações.
- Dietas restritivas e inadequadas.
- Necessidade aumentada de
vitaminas, que ocorre durante a
gestação e o aleitamento.
- Como auxiliar nas anemias
carenciais.

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

“B-SUPRIN É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.”

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

“BACIGEN É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.”

Binospan composto
butilbrometo de escopolamina
+ dipirona monoidratada

Apresentação:
Comprimido revestido - Caixa com 20 comprimidos

complexo vitamínico B
Apresentação:
Solução oral - Frasco gotejador com 30ml
Drágea - Caixa com 50 drágeas

Fórmula:
butilbrometo de escopolamina 10mg
dipirona monoidratada 250mg

Fórmula:
cloridrato de tiamina (vit. B1) 3mg, riboflavina (vit. B2) 3mg,
cloridrato de piridoxina (vit. B6) 3mg, nicotinamida 10mg,
pantotenato de cálcio 25mg

Classe terapêutica:
Antiespasmódico e anticolinérgico gastrintestinal

Classe terapêutica:
Polivitamínico sem minerais

Indicações: BINOSPAN COMPOSTO é indicado para tratamento dos sintomas de cólicas
intestinais, estomacais, urinárias, das vias biliares, dos órgãos sexuais femininos e menstruais.

Indicações: B-VIT é indicado no tratamento dos estados de hipovitaminose do complexo B e suas manifestações: - nas dietas restritivas e inadequadas; - como auxiliar
nas anemias carenciais; - necessidade aumentada de vitaminas e minerais nas doenças crônicas e convalescenças; - em crianças em fase de crescimento, onde é necessária
a suplementação de vitaminas e minerais. É importante não descartar uma dieta variada, e que inclua fontes adequadas de nutrientes ao organismo, indispensáveis para a
manutenção da saúde.

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

“BINOSPAN COMPOSTO É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. “
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B Vit

Reg. MS 1.0715.0091.001-9

Reg. MS 1.0715.0091.002-7

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

“B VIT É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.“
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Reg. MS 1.0715.0031.003-8

Caziderm
nitrofural

Apresentação:
Solução - Frasco com 30ml e 100ml
Pomada - Bisnaga com 20g

Caspacil
Reg. MS 1.0715.0031.002-1

Fórmula:
Solucão - nitrofural 2mg/ml
Pomada - nitrofural 2mg/g
Classe terapêutica:
Anti-infeccioso tópico

sulfeto de selênio 2,5%
Apresentação:
Xampu - Frasco com 100ml
Fórmula:
sulfeto de selênio 2,5%
Classe terapêutica:
Antimicótico para uso tópico

Reg. MS 1.0715.0031.001-1
Reg. MS 1.0715.0040.001-0

Indicações: Caspacil é indicado nos casos de dermatite
seborréica, caspa intensa e pitiríase versicolor.

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

“CASPACIL É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.“
Pomada dermatológica
PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? CAZIDERM é indicado também no tratamento complementar de pacientes com queimaduras de segundo e terceiro
graus, quando existe resistência bacteriana real ou potencial a outros medicamentos. CAZIDERM também é indicado nos transplantes de pele, em que a contaminação por
bactérias pode causar rejeição do transplante e/ou infecção no doador, particularmente em hospitais com histórico de resistência bacteriana. QUANDO NÃO DEVO USAR
ESTE MEDICAMENTO? Não utilize CAZIDERM se você já teve alergia ou alguma reação anormal a qualquer um dos componentes da fórmula do produto. CAZIDERM
é contraindicado em pacientes que apresentem diminuição da função renal, pois o polietilenoglicol presente na formulação pode ser absorvido pela pele comprometida e
não ser excretado normalmente pelos rins, podendo resultar em aumento das concentrações de ureia e creatinina. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres
grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. Este medicamento é contraindicado para uso em pacientes com insuficiência renal. O QUE DEVO SABER
ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? O uso de CAZIDERM, ocasionalmente, permite o crescimento de micro-organismos que antibiótico não consegue eliminar,
inclusive fungos. Caso isto ocorra, ou se desenvolvam irritações na pele, alergia ou piora da infecção, o tratamento com o produto deverá ser descontinuado e tratamento
adequado deverá ser iniciado. Em casos de exposição diária de grandes áreas queimadas ou de grandes áreas de feridas abertas ao CAZIDERM, pode haver absorção
excessiva de polietilenoglicol, que pode resultar em disfunção renal progressiva. Desta forma, CAZIDERM, não deve ser usado em pacientes que apresentem extensas áreas
da superfície corporal comprometidas e necessitem de grande quantidade de medicamento. Uso durante a gravidez e amamentação - Não existem estudos adequados e
controlados do uso de CAZIDERM em mulheres grávidas. Portanto, CAZIDERM deve ser usado durante a gravidez somente se o beneficio justificar o risco potencial para o
feto. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. Não está estabelecido se a droga é excretada no
leite materno. Como essa possibilidade sempre existe, deve-se decidir sobre a suspensão da amamentação ou da medicação. Durante o período de aleitamento materno
ou doação de leite humano, só utilize medicamentos com o conhecimento do seu médico ou cirurgião-dentista, pois alguns medicamentos podem ser excretados
no leite humano, causando reações indesejáveis no bebê. Interações Medicamentosas: Não há relatos conhecidos de interações medicamentosas com o CAZIDERM.
Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento. Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico, pode
ser perigoso para a sua saúde. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? Antes do uso, bata levemente a bisnaga com a tampa virada para cima, em uma superfície
plana e macia para que o conteúdo da embalagem desça para a parte de baixo da bisnaga e assim não ocorrerá desperdício do produto ao abrir a tampa de CAZIDERM.
Aplicar uma fina camada do produto sobre a região afetada, de preferência com o auxílio de uma gaze estéril duas vezes ao dia (de 12 em 12 horas) ou 3 vezes ao dia (de
8 em 8 horas), de acordo com o número de trocas dos curativos, durante 7 a 10 dias ou a critério médico. Não ultrapassar a quantidade máxima diária de aplicação que é
de 2 a 3 vezes por dia. Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o
conhecimento do seu médico. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? CAZIDERM pode causar alguns efeitos não desejados. Apesar de
nem todas essas reações adversas ocorrerem, você deve procurar atendimento médico caso alguma delas ocorra. As possíveis reações adversas de CAZIDERM são: Reações
Comuns (ocorrem entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento): aproximadamente 1% dos pacientes que recebem CAZIDERM apresentam alergia no
local da aplicação. Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à
empresa através do seu serviço de atendimento. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DE RECEITA.
Solução dermatológica
PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? CAZIDERM é indicado no tratamento complementar de pacientes com queimaduras de segundo e terceiro graus,
quando existe resistência bacteriana real ou potencial a outros medicamentos. CAZIDERM também é indicado nos transplantes de pele, em que a contaminação por
bactérias pode causar rejeição do transplante e/ou infecção no doador, particularmente em hospitais com histórico de resistência bacteriana. QUANDO NÃO DEVO USAR
ESTE MEDICAMENTO? Não utilize CAZIDERM se você já teve alergia ou alguma reação anormal a qualquer um dos componentes da fórmula do produto. CAZIDERM
é contraindicado em pacientes que apresentem diminuição da função renal, pois o polietilenoglicol presente na formulação de CAZIDERM pode ser absorvido pela pele
comprometida e não ser excretado normalmente pelos rins, podendo resultar em aumento das concentrações de ureia e creatinina. Não utilize CAZIDERM se você já
teve alergia ou alguma reação anormal a qualquer um dos componentes da fórmula do produto. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem
orientação médica ou do cirurgião-dentista. Este medicamento é contraindicado para uso em pacientes com insuficiência renal. O QUE DEVO SABER ANTES
DE USAR ESTE MEDICAMENTO? O uso de CAZIDERM, ocasionalmente, permite o crescimento de micro-organismos que antibiótico não consegue eliminar, inclusive
fungos. Caso isto ocorra, ou se desenvolvam irritações na pele, alergia ou piora da infecção, o tratamento com o produto deverá ser descontinuado e tratamento adequado
deverá ser iniciado. Em casos de exposição diária de grandes áreas queimadas ou de grandes áreas de feridas abertas ao CAZIDERM, pode haver absorção excessiva de
polietilenoglicol, que pode resultar em disfunção renal progressiva. Desta forma, CAZIDERM, não deve ser usado em pacientes que apresentem extensas áreas do corpo
comprometidas e necessitem de grande quantidade de medicamento. Uso durante a gravidez e amamentação - Não existem estudos adequados e controlados do uso de
CAZIDERM em mulheres grávidas. Portanto, CAZIDERM deve ser usado durante a gravidez somente se o benefício justificar o risco potencial para o feto. Este medicamento
não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. Não está estabelecido se a droga é excretada no leite materno. Como
essa possibilidade sempre existe, deve-se decidir sobre a suspensão da amamentação ou da medicação. Durante o período de aleitamento materno ou doação de leite
humano, só utilize medicamentos com o conhecimento do seu médico ou cirurgião-dentista, pois alguns medicamentos podem ser excretados no leite humano,
causando reações indesejáveis no bebê. Interações Medicamentosas: Não há relatos conhecidos de interações medicamentosas com o CAZIDERM. Informe ao seu
médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento. Não use medicamento sem o conhecimento de seu médico, pode ser perigoso
para sua saúde. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? Aplicar uma fina camada do produto sobre a região afetada, de preferência com o auxílio de uma gaze
estéril 2 vezes ao dia (de 12 em 12 horas) ou 3 vezes ao dia (de 8 em 8 horas), de acordo com o número de trocas dos curativos, durante 7 a 10 dias ou a critério médico.
Não ultrapassar a quantidade máxima diária de aplicação que é de 2 a 3 vezes por dia. Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a
duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?
CAZIDERM pode causar alguns efeitos não desejados. Apesar de nem todas essas reações adversas ocorrerem, você deve procurar atendimento médico caso alguma delas
ocorra. As possíveis reações adversas de CAZIDERM são: Reações Comuns (ocorre entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento): aproximadamente 1%
dos pacientes que recebem CAZIDERM apresentam alergia no local da aplicação. Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações
indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. SÓ PODE SER VENDIDO
COM RETENÇÃO DE RECEITA.
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Cazigeran
aspartato de potássio + aspartato de magnésio
+ acetato de racealfatocoferol + cloridrato de tiamina
+ riboflavina + cloridrato de piridoxina
Apresentação:
Drágea - embalagem com 20 drágeas
Drágea - embalagem com 60 drágeas
Fórmula:
aspartato de potássio 200mg, aspartato de magnésio
200mg, acetato de racealfatocoferol 100mg, cloridrato de tiamina
25mg, riboflavina 2mg, cloridrato de piridoxina 10mg

Reg. MS 1.0715.0044.002-0

Classe terapêutica:
Vitaminas ou minerais associados à outros fármacos
Indicações: CAZIGERAN é indicado como suplemento vitamínico e mineral
nas doenças crônicas, convalescença, em idosos, em dietas restritivas e nas
anemias carenciais.

Reg. MS 1.0715.0044.001-2

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

CAZIGERAN É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.
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Cetozol

Cefaben

Reg. MS 1.0715.0080.002-7

cetoconazol

cefalexina monoidratada
Apresentação:
Comprimido revestido - Caixa com 8 comprimidos
Fórmula:
cefalexina monoidratada 500mg

Apresentação:
Xampu - Frasco com 100ml
Creme - bisnaga com 20g
Fórmula:
Xampu - cetoconazol 0,02g/ml
Creme - cetoconazol 0,02g/g

Classe terapêutica:
Antibiótico sistêmico simples

Reg. MS 1.0715.0080.003-5
Reg. MS 1.0715.0140.001-4

PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? CEFABEN é indicado para o tratamento das seguintes infecções causadas por bactérias sensíveis à cefalexina: sinusites
(inflamação dos seios da face), infecções do trato respiratório, otite média (inflamação do ouvido médio), infecções da pele e tecidos moles, infecções ósseas, infecções do
trato geniturinário e infecções dentárias. Nota: De acordo com a história do paciente e aspectos clínicos, o médico poderá indicar a realização de testes de sensibilidade à
cefalexina e culturas apropriadas do microrganismo causador. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? CEFABEN é contraindicado em pacientes alérgicos
às cefalosporinas. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? Antes de iniciar o tratamento com CEFABEN, verifique cuidadosamente se você
já apresentou reações anteriores de hipersensibilidade (alergia) às cefalosporinas e às penicilinas. Pacientes alérgicos à penicilina devem usar CEFABEN com cuidado.
Informe ao seu médico se você já teve alguma reação alérgica a antibióticos do tipo das penicilinas ou cefalosporinas. Há evidências clínicas e laboratoriais que apontam
que os pacientes que já são alérgicos às penicilinas e a outras drogas apresentem grande possibilidade de desencadear reação alérgica também as cefalosporinas como a
cefalexina. Houve relatos de pacientes que apresentaram reações graves, incluindo anafilaxia (reação violenta a uma segunda dose de algum antígeno) a ambas as drogas.
Houve relatos sobre graves danos ao tecido do cólon intestinal (colite pseudomembranosa) com pacientes em tratamento com antibióticos de amplo espectro (ampla ação)
incluindo as cefalosporinas como a cefalexina e outros antibióticos como os macrolídeos, penicilinas semissintéticas. É importante considerar este diagnóstico para pacientes
que apresentem diarreia associada ao uso de antibióticos. Essas colites (inflamações do intestino grosso) podem variar de leve a intensa (com risco de vida). Informe ao
seu médico sobre a ocorrência de diarreia durante o uso do medicamento. O uso prolongado ou inadequado da cefalexina, assim como os antibióticos em geral, poderá
resultar na proliferação de bactérias resistentes. A observação cuidadosa do paciente é essencial. Se uma superinfecção ocorrer durante a terapia, seu médico deverá tomar
as medidas apropriadas. Para reduzir o desenvolvimento de bactérias resistentes e manter a eficácia da cefalexina, este medicamento deverá ser usado somente para o
tratamento ou prevenção de infecções causadas ou fortemente suspeitas de serem causadas por microorganismos sensíveis à cefalexina. Pacientes com insuficiência renal
grave devem usar a cefalexina com cuidado. Essa condição requer observação clínica e exames laboratoriais frequentes, pois a dose segura poderá ser menor do que a
usualmente recomendada. Não há recomendações e advertências quanto ao uso de CEFABEN para idosos. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas
sem orientação médica. CEFABEN está classificado na categoria B de risco na gravidez. Interações medicamentosas - Interações medicamento – medicamento - A
eliminação da cefalexina pelos rins é inibida pela probenecida. CEFABEN e metformina, em doses únicas de 500 mg, apresentaram interação medicamentosa em indivíduos
saudáveis. Interações medicamento - exame laboratorial - Poderá ocorrer uma reação falso-positiva para glicose na urina com as soluções de Benedict ou Fehling ou com
os comprimidos de sulfato de cobre para teste. Interações medicamento - alimento - CEFABEN pode ser usado independente das refeições. Informe ao seu médico ou
cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento. Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua
saúde. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? CEFABEN é apresentado na forma de comprimidos revestidos. Deve ser administrado por via oral e independente
das refeições. Posologia - Adulto: as doses para adultos variam de 1 a 4 g diárias, em doses divididas. A dose usual para adultos é de 250 mg a cada 6 horas. Para tratar
faringites estreptocócicas, infecções da pele e estruturas da pele e cistites (inflamação da mucosa da bexiga) não complicadas em pacientes acima de 15 anos de idade,
uma dose de 500 mg ou 1 g pode ser administrada a cada 12 horas. O tratamento de cistites deve ser de 7 a 14 dias. Para infecções do trato respiratório, causadas por S.
pneumoniaee S. pyogenes, é necessário usar uma dose de 500 mg a cada 6 horas. Infecções mais graves ou causadas por microrganismos menos sensíveis requerem doses
mais elevadas. Se houver necessidade de doses diárias de cefalexina acima de 4 g, o médico deve considerar o uso de uma cefalosporina injetável, em doses adequadas.
Não há estudo de cefalexina administrado por vias não recomendadas. Portanto, por segurança e eficácia deste medicamento, a administração deve ser somente por
via oral. Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento
de seu médico. Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR? A reação adversa
mais frequente tem sido a diarreia, sendo raramente grave o bastante para determinar a interrupção do tratamento. Houve também relatos de dispepsia (indigestão), dor
abdominal e gastrite. Sintomas de colite (inflamação do intestino grosso) pseudomembranosa podem aparecer durante ou após o tratamento com antibiótico. Enjoos e
vômitos foram relatados raramente. Como acontece com algumas penicilinas ou cefalosporinas, há relatos raros de hepatite (inflamação do fígado) transitória e icterícia
(coloração amarela dos tecidos e secreções por presença anormal de pigmentos biliares) colestática. Foram observadas reações alérgicas na forma de erupções cutâneas,
erupções cutâneas com urticária (coceira), angioedema e raramente eritema (vermelhidão da pele) multiforme, síndrome de Stevens-Johnson ou necrólise tóxica epidérmica
(morte das células da pele). Essas reações geralmente desaparecem com a suspensão da droga. Pode ser preciso terapia de suporte em alguns casos. Houve também relatos
de anafilaxia (reação violenta à segunda dose de algum antígeno). Também ocorreram outras reações como prurido (coceira) anal e genital, monilíase (candidíase) genital,
vaginite (inflamação da vagina), corrimento vaginal, tonturas, fadiga (cansaço), dor de cabeça, agitação, confusão, alucinações, artralgia (dor nas articulações), artrite
(inflamação nas articulações) e doenças articulares. Houve relatos raros de nefrite intersticial reversível (inflamação dos rins). Eosinofilia, neutropenia, trombocitopenia,
anemia hemolítica e elevações moderadas da transaminase glutâmico-oxalacética (TGO) e transaminase glutâmico-pirúvica no soro (TGP) têm sido referidas. Informe ao seu
médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também a empresa através do seu serviço de
atendimento. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA.

Classe terapêutica:
Anti-infeccioso tópico

CETOZOL CREME
PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? Cetozol Creme é indicado para micoses de pele, frieira e pano branco. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE
MEDICAMENTO? Contraindicações: Você não deve usar Cetozol Creme em caso de maior sensibilidade (alergia) ao cetoconazol ou aos excipientes da formulação. Coceira
e vermelhidão da pele após aplicação são os sintomas de maior sensibilidade. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? Advertências: Gravidez
e Amamentação - Não existem riscos conhecidos associados ao uso de Cetozol Creme durante a gravidez ou aleitamento, porém você deve informar ao seu médico caso
ocorra gravidez ou esteja amamentando durante o tratamento. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgiãodentista. Precauções: Você não deve aplicar Cetozol Creme nos olhos, porque este medicamento não é indicado para infecções nos olhos. Devem ser praticadas medidas
gerais de higiene para auxiliar no controle de fatores de contaminação ou reinfecção. Lavar as mãos cuidadosamente antes e após aplicar o creme. Mantenha roupas e
toalhas de uso pessoal separadas, evitando contaminar seus familiares. Troque regularmente a roupa que está em contato com a pele infectada para evitar reinfecção. Se
você utiliza corticosteroide creme, loção ou pomada, consulte seu médico antes de iniciar o tratamento com Cetozol Creme. Você pode iniciar o tratamento com Cetozol
Creme imediatamente, mas não pare o uso do corticosteroide. A retirada do corticosteroide deve ser feita aos poucos, porque a pele pode apresentar reação de vermelhidão
ou prurido (coceira). Para você continuar o tratamento com corticosteroide você deve: - usar o corticosteroide pela manhã e Cetozol Creme à noite por uma semana.
- após esse procedimento, você deve aplicar o corticosteroide pela manhã a cada 2 ou 3 dias e Cetozol Creme todas as noites por 1 a 2 semanas. - então, pare de usar
o corticosteroide e, se for necessário, use somente Cetozol Creme. Se você tiver qualquer dúvida, fale com seu médico. Interações Medicamentosas: Até o momento
não foram descritas interações de outros medicamentos com o uso de Cetozol Creme. Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum
outro medicamento. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? Cetozol creme é um medicamento de uso tópico (local) na pele. Modo de usar: Cetozol creme deve
ser aplicado nas áreas infectadas uma vez ao dia. O tratamento deve ser mantido por mais alguns dias após o desaparecimento dos sintomas e das lesões. Observam-se
resultados favoráveis após 4 semanas de tratamento, dependendo, obviamente, do tipo de micose, extensão e intensidade das lesões. Devem ser praticadas medidas gerais
de higiene para auxiliar no controle de fatores de contaminação ou reinfecção. Como Usar: -Você deve abrir o tubo desrosqueando a tampa. - Fure o selo do tubo com a
ponta que está na própria tampa. - Após lavar e secar bem a pele infectada, você deve passar Cetozol Creme delicadamente na pele com a ponta do dedo. Aplique na área
infectada e ao redor dela. - Lave as suas mãos com cuidado após aplicar o creme, pois isto evitará a transferência da doença para outras partes do seu corpo ou para outras
pessoas. Mantenha roupas e toalhas de uso pessoal separadas, evitando contaminar seus familiares. Troque regularmente a roupa que está em contato com a pele infectada
para evitar reinfecção. Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os
sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? As reações adversas que
ocorreram em estudos clínicos onde o produto foi aplicado diretamente na pele estão descritas a seguir. Reação comum (ocorre entre 1% e 10% dos pacientes que
utilizam este medicamento): prurido (coceira) no local de aplicação, sensação de queimadura na pele, eritema (vermelhidão) no local de aplicação. As reações adversas
adicionais relatadas por <1% dos indivíduos durante as coletas de dados dos estudos foram: reação no local de aplicação [sangramento, desconforto, secura, inflamação,
irritação, parestesia (sensações anormais na pele) e reação local], reações de hipersensibilidade (alergia), erupção bolhosa (erupção na pele com formação de bolhas),
dermatite de contato, erupção cutânea, esfoliação da pele, pele pegajosa. Dados Pós-comercialização - Através de relatos espontâneos dos pacientes após o início da
comercialização do produto, a seguinte reação adversa foi identificada: Reação rara (ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento): urticária
(placas circulares e salientes na pele, com coceira, cercadas por vergões vermelhos e inchaço). Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento
de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.
CETOZOL XAMPU
PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? O Cetozol Xampu é indicado para tratamento da dermatite seborreica (seborreia) do couro cabeludo em adultos.
QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? O Cetozol Xampu é contraindicado para pacientes com hipersensibilidade (alergia) conhecida a qualquer
componente da formulação. Os sintomas de maior sensibilidade são a coceira e a vermelhidão da pele após o uso do medicamento. O QUE DEVO SABER ANTES DE
USAR ESTE MEDICAMENTO? Se você estiver em tratamento prolongado com corticosteroides tópicos, recomenda-se que a retirada do corticoide seja feita gradualmente
por um período de 2 a 3 semanas, enquanto se usa o Cetozol Xampu. Precauções - Evite o contato com os olhos. Se isso ocorrer, enxágue os olhos com água. - Gravidez
e Amamentação - Não existem estudos adequados em mulheres grávidas ou lactantes. As concentrações plasmáticas de cetoconazol não foram detectáveis após uma
administração tópica de Cetozol Xampu no couro cabeludo de humanos não grávidos. Foram detectados níveis plasmáticos após uma administração tópica de Cetozol
Xampu no corpo inteiro. Não existem riscos conhecidos associados ao uso do de Cetozol Xampu durante a gravidez ou lactação. Este medicamento não deve ser
utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. Interações Medicamentosas - Até o momento não foram descritas interações
medicamentosas com o uso do Cetozol Xampu. Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento. COMO DEVO
USAR ESTE MEDICAMENTO? O Cetozol Xampu é um medicamento de uso tópico (local) e deve ser administrado no couro cabeludo. Mode de usar - Voce deve aplicar
o Cetozol Xampu nas partes afetadas e deixar agir por 3 a 5 minutos antes de enxaguar. Para o tratamento de dermatite seborreica o Cetozol Xampu deve ser utilizado
duas vezes por semana por 2-4 semanas. Para prevenir o reaparecimento da dermatite seborreica o Cetozol Xampu deve ser utilizado 1 vez por semana ou 1 vez a cada
2 semanas. Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas,
procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? As reações adversas que ocorreram
durante os estudos clínicos, onde o cetoconazol foi aplicado no couro cabeludo e/ou na pele, e ocorridas nas experiências pós-comercialização estão descritas a seguir:
Reações incomuns (ocorrem entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento): - alteração do paladar, - foliculite, - alopecia (queda de cabelos e/ou pêlos),
- textura anormal do cabelo, - irritação no olho, - aumento de lacrimejamento, - acne, - dermatite de contato, - ressecamento da pele, - descamação, - exantema (erupção na
pele), - sensação de queimadura na pele, - irritação no local de aplicação, - eritema (vermelhidão), - hipersensibilidade (alergia), - prurido (coceira), - pústula (elevações da
pele repletas de pus) no local de aplicação. Reações desconhecidos - urticária (placas circulares e salientes na pele, com coceira, cercadas por vergões vermelhos e inchaço),
- alterações da cor do cabelo. Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe
também à empresa através do seu serviço de atendimento. Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.
SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

“CETOZOL É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.“
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Clovir

Reg. MS 1.0715.0148.004-2

aciclovir

Apresentação:
Creme - Bisnaga com 10g
Fórmula:
Creme - aciclovir 50 mg/g
Classe terapêutica:
Antivirótico
PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? Clovir creme é indicado para o tratamento de infecções na pele causadas pelo vírus Herpes simplex, incluindo herpes
genital e labial, seja o primeiro episódio ou episódios que se repetem. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? O uso de Clovir creme é contraindicado em
pacientes com conhecida alergia ao aciclovir, valaciclovir, propilenoglicol ou qualquer componente do medicamento. Não há contraindicação relativa à faixa etária. O QUE
DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? Se você responder SIM a alguma das perguntas abaixo, avise seu médico antes de usar este medicamento.
- Você possui alguma doença que afete seu sistema imune, como, por exemplo, infecção pelo vírus HIV? - Você sofreu transplante de medula óssea? - Você está grávida
ou pretende ficar grávida? - Você está amamentando? - Você é alérgico a algum componente de Clovir creme? Clovir creme não é recomendado para ser aplicado em
mucosas, como boca, olhos ou vagina, pois pode causar irritação. Tome cuidado especial para evitar o contato do creme com os olhos. Efeitos sobre a capacidade de
dirigir veículos e operar máquinas. Não há dados sobre a influência de Clovir creme na capacidade de dirigir e operar máquinas. Gravidez e lactação - O uso de Clovir
creme durante a gravidez e lactação deve ser considerado apenas quando os benefícios forem maiores que os possíveis riscos para o feto. Este medicamento não deve
ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. Interações medicamentosas - Não foram identificadas interações significativas
com medicamentos, alimentos ou exames laboratoriais. Informe seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento. Não use
medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? Modo de uso - Clovir creme deve
ser usado apenas para uso tópico (aplicação na pele). Não deve ser ingerido. Lave suas mãos antes e depois do uso de Clovir creme. Evite esfregar a lesão ou tocá-la com
a toalha, para evitar o agravamento ou transferência da infecção para outra região. Não misture Clovir creme com outros cremes ou loções. Clovir creme deve ser aplicado
sobre as lesões já existentes ou lesões emergentes, preferencialmente no início da infecção. Posologia - Adultos e crianças - Clovir creme deve ser aplicado cinco vezes ao
dia, em intervalos de aproximadamente quatro horas, pulando a aplicação no período noturno. É especialmente importante iniciar o tratamento de episódios que se repetem
antes de aparecerem os sinais clínicos ou aos primeiros sinais de lesão. O tratamento também pode ser iniciado em estágios mais avançados, como por exemplo quando já
observar-se a presença de pápulas (elevações da pele). O tratamento deve continuar por pelo menos quatro dias para herpes labial e por cinco dias para herpes genital. Se
não ocorrer cicatrização, o tratamento deverá ser prolongado por mais cinco dias. Se as lesões permanecerem após 10 dias, o paciente deve consultar seu médico. Siga a
orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento de seu médico.
QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? Como acontece com todos os medicamentos, Clovir creme pode causar efeitos indesejáveis. Reações
incomuns (ocorrem entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento): queimação ou ardência passageira; ressecamento leve e descamação da pele; coceira.
Reação rara (ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento): vermelhidão da pele e irritação. Reação muito rara (ocorre em menos de 0,01%
dos pacientes que utilizam este medicamento): reações de hipersensibilidade (alergia) incluindo angioedema, uma forma de alergia que leva ao inchaço de algumas partes
da pele. Se ocorrerem estes ou outros efeitos indesejáveis, procure seu médico. Informe seu médico ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do
medicamento. Informe também a empresa através do seu serviço de atendimento. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.

Dantalin

Fórmula:
fenitoína 100mg
Classe terapêutica:
Anticonvulsivante

Reg. MS 1.0715.0095.003-7

Apresentação:
Comprimido - Caixa com 25 comprimidos
Comprimido - Caixa com 30 comprimidos

Reg. MS 1.0715.0095.001-0

fenitoína

PARA QUÊ ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? DANTALIN é destinado ao tratamento de: - crises convulsivas (contrações súbitas e sem controle dos músculos devido a alterações no cérebro) durante
ou após neurocirurgia. - crises convulsivas, crises tônico-clônicas (convulsões motoras que podem se repetir) generalizadas e crise parcial complexa (estado parado seguido de movimentos mastigatórios e
fora de controle) (lobo psicomotor e temporal). - estado de mal epiléptico (ataques epilépticos prolongados e repetidos). QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? DANTALIN é contraindicado
em pacientes que tenham apresentado reações intensas ao medicamento ou a outras hidantoínas. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES
- Os medicamentos que tratam a epilepsia não devem ter seu uso interrompido abruptamente devido ao possível aumento na frequência de crises, incluindo status epilepticus (quadro onde o paciente passa
a ter crises convulsivas constantes). Quando, a critério médico, houver necessidade de redução da dose, descontinuação do tratamento ou substituição por uma terapia alternativa, esta deve ser feita
gradualmente. Entretanto, no evento de reação alérgica ou reação de hipersensibilidade (alergia ou intolerância), uma rápida substituição para uma terapia alternativa pode ser necessária. Neste caso, a
terapia alternativa deve ser um medicamento antiepiléptico (que trata a epilepsia) não pertencente à classe das hidantoínas. Converse com seu médico caso você tenha tido pressão baixa, insuficiência
cardíaca (condição em que o coração é incapaz de bombear sangue suficiente para satisfazer as necessidades do corpo) ou infarto do miocárdio (lesão de parte do músculo cardíaco por falta de oxigênio).
Reações na pele com risco para a vida (Síndrome de Stevens-Johnson e necrólise epidérmica tóxica) tem sido reportadas com o uso do DANTALIN. Se os sinais ou sintomas da Sindrome de Stevens-Johnson
ou da necrólise epidérmica tóxica (como por exemplo: rash (lesões avermelhadas) ou lesões de pele na forma de bolhas e que também podem acometer a mucosa surgirem, o tratamento com DANTALIN
deve ser interrompido. Se o rash for do tipo moderado (semelhante ao sarampo ou escarlatiniforme), o tratamento pode ser retomado após regressão completa do rash. Caso o rash reapareça ao reiniciar o
tratamento, DANTALIN ou outra fenitoína estão contraindicados. Converse com seu médico caso você apresente efeitos tóxicos no fígado com o uso deste medicamento e insuficiência hepática aguda
(diminuição súbita da função do fígado). Estes incidentes foram associados com uma síndrome de hipersensibilidade caracterizada por febre, erupções na pele e linfadenopatia (aparecimento de íngua), e
normalmente ocorrem dentro dos 2 primeiros meses de tratamento. Outras manifestações comuns incluem icterícia (cor amarelada da pele e olhos), hepatomegalia (aumento de volume do fígado), níveis
elevados de transaminase sérica (um marcador da função das células do fígado), leucocitose (aumento transitório no número dos glóbulos brancos, que são as células de defesa do sangue) e eosinofilia
(aumento do número de eosinófilos, células específicas dentro do grupo de células brancas presentes no sangue). A evolução clínica de hepatotoxicidade aguda de fenitoína varia de recuperação imediata
á óbito (morte). Nestes pacientes com hepatotoxicidade aguda, o tratamento com DANTALIN deve ser imediatamente descontinuado e não deve ser administrado novamente. Complicações hematopoiéticas
(alterações na quantidade e/ou qualidade das células do sangue) algumas fatais, foram ocasionalmente relatadas como associadas à administração de fenitoína. Informe imediatamente seu médico se ocorrer
trombocitopenia (diminuição no número de plaquetas sanguíneas), granuloma (lesão inflamatória) da medula óssea reversível, leucopenia (redução dos glóbulos brancos no sangue), granulocitopenia
(diminuição na contagem de granulócitos – células específicas dentro do grupo de células brancas (basófilos, eosinófilos e neutrófilos), agranulocitose (ausência de granulócitos) e pancitopenia (diminuição
global das células do sangue (glóbulos brancos, vermelhos e plaquetas) com ou sem supressão da medula óssea (vide “Quais os males que este medicamento pode me causar?”). Um número de relatos
sugeriu a existência de uma relação entre a administração de fenitoína e o desenvolvimento de linfadenopatia (local ou generalizada), incluindo hiperplasia (aumento na quantidade de células em um tecido
ou órgão, sem formação de tumor) de nódulo linfático benigno, pseudolinfoma (infiltração benigna das células linfóides), linfoma (doença neoplásica do tecido linfóide) e doença de Hodgkin (doença maligna
caracterizada por aumento progressivo de linfonodos, baço, e geralmente tecido linfóide). Embora uma relação causa-efeito não tenha sido estabelecida, a ocorrência de linfadenopatia indica a necessidade
em diferenciar esta doença de outros tipos de doença de nódulo linfático. O comprometimento dos nódulos linfáticos pode ocorrer com ou sem sinais e sintomas semelhantes à doença do soro (reação
alérgica que apresenta vários sintomas), como por exemplo, febre, rash (erupção cutânea) e comprometimento hepático (do fígado). Em todos os casos de linfadenopatia recomenda-se acompanhamento
médico por período prolongado e todo esforço deve ser empregado para se alcançar o controle das crises utilizando-se medicamentos antiepilépticos alternativos. O fígado é o principal órgão de
transformação da fenitoína; portanto converse com o seu médico caso você tenha insuficiência hepática, seja idoso, ou esteja gravemente doente, pois poderá apresentar sinais precoces de toxicidade. Uma
pequena porcentagem de pacientes tratados com fenitoína demonstrou ter metabolização lenta do medicamento. O lento metabolismo pode ser justificado pela disponibilidade enzimática limitada e falta
de indução. Isto parece ser geneticamente determinado. A fenitoína e outras hidantoínas são contraindicadas em pacientes que apresentaram hipersensibilidade à fenitoína (vide “Quando não devo usar
este medicamento?”). Além disso, deve-se ter cautela ao utilizar medicamentos com estruturas similares (ex. barbitúricos, succinimidas, oxazolidinedionas e outros componentes relacionados) nestes mesmos
pacientes. DANTALIN deve ser administrado com cautela em casos de discrasias sanguíneas (qualquer alteração envolvendo os elementos celulares do sangue, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e
plaquetas), doença cardiovascular, diabetes mellitus, funções hepática, renal ou tireoideana prejudicadas. Considerando os relatos isolados associando a fenitoína à exacerbação da porfiria (doença
metabólica que se manifesta através de problemas na pele e/ou com complicações neurológicas), deve-se ter cautela quando DANTALIN for utilizado em pacientes com esta doença. Relatou-se hiperglicemia
(aumento na taxa de açúcar no sangue) resultante de efeito inibitório da fenitoína na liberação de insulina. A fenitoína pode também aumentar as concentrações séricas de glicose em pacientes diabéticos.
A osteomalácia (amolecimento e enfraquecimento do osso) foi associada ao tratamento com fenitoína devido à interferência da fenitoína no metabolismo da Vitamina D. A fenitoína não está indicada para
crises devido à hipoglicemia (diminuição da taxa de açúcar no sangue) ou a outras causas metabólicas. Procedimentos adequados de diagnóstico devem ser realizados nestes casos. As concentrações
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plasmáticas de fenitoína acima do intervalo considerado ideal podem produzir estado de confusão mental como delírio, psicose (alterações do comportamento) ou encefalopatia (comprometimento da função
do cérebro), ou raramente, disfunção cerebelar irreversível. Portanto, recomenda-se o monitoramento dos níveis plasmáticos aos primeiros sinais de toxicidade aguda. A redução da dose de DANTALIN está
indicada se a concentração de fenitoína for excessiva; caso os sintomas persistam, o tratamento com DANTALIN deve ser descontinuado. Foram relatados comportamentos ou intenções suicidas em pacientes
tratados com medicamentos antiepilépticos em várias indicações. O mecanismo deste efeito não é conhecido e os dados disponíveis não excluem a possibilidade de um efeito aumentado para a fenitoína.
Portanto, os pacientes devem ser monitorados quanto aos sinais de comportamento ou intenções suicidas e um tratamento adequado deve ser considerado. Informe ao médico caso surjam sinais de
comportamento ou intenções suicidas. Faça uma boa higiene dentária durante o tratamento com DANTALIN, a fim de minimizar o desenvolvimento de hiperplasia gengival (aumento não inflamatório das
gengivas produzido por fatores outros que a irritação local) e suas complicações. Gravidez e amamentação - Diversos relatos sugerem que o uso de medicamentos antiepilépticos por mulheres epilépticas
pode levar a efeitos teratogênicos (que causa malformação durante a gestação) em crianças nascidas destas mulheres. A maioria dos casos está relacionada à fenitoína e ao fenobarbital, que são os
medicamentos para tratar a convulsão mais comumente indicados pelos médicos. Relatos informais ou menos sistemáticos sugerem uma possível associação similar com o uso de todos os medicamentos
anticonvulsivantes conhecidos. Uma relação causa-efeito definitiva não foi estabelecida uma vez que fatores genéticos ou a própria epilepsia podem ter papel importante na causa de anomalias (malformação)
congênitas (ao nascimento). A grande maioria das gestantes epilépticas tratadas com medicamento antiepiléptico tem bebês normais. Deve-se estar atento ao fato de que o tratamento antiepiléptico não
deve ser interrompido em pacientes nas quais o medicamento previne a ocorrência de crises epilépticas de grande mal (que acometem todo o corpo), devido à alta possibilidade de antecipação do estado
de mal epiléptico acompanhado de hipóxia (falta de oxigênio em um ou mais tecidos) e de risco de morte. Em casos particulares, nos quais a gravidade e frequência das crises são tais que a retirada do
medicamento não representa ameaça séria ao paciente, deve-se considerar a interrupção do tratamento antes ou durante a gravidez, embora não exista segurança que mesmo crises epilépticas menores
não representem algum perigo ao desenvolvimento do feto. Riscos à gestante: durante a gravidez pode ocorrer um aumento na frequência das crises epilépticas em uma grande proporção de pacientes,
devido a alterações farmacocinéticas da fenitoína. Por isso, recomenda-se um monitoramento frequente dos níveis plasmáticos de fenitoína em mulheres grávidas como guia para um ajuste posológico
adequado. Contudo, após o parto, o paciente deverá verificar com seu médico a posologia a ser administrada. Converse com seu médico, caso tenha epilepsia e tenha suspeita de gravidez. O médico deverá
aconselhar você durante a gravidez e avaliar a relação risco/benefício. Pode ocorrer um distúrbio de sangramento grave (que implica em risco de morte) relacionado a níveis reduzidos coagulação que
dependem da vitamina K em recém-nascidos cujas mães usaram fenitoína durante a gravidez. Esta condição pode ser prevenida através do uso de vitamina K pela mãe antes do parto, e pelo recém-nascido
após o parto. Embora a fenitoína seja excretada no leite materno, há baixo risco aos recém-nascidos, desde que os níveis de fenitoína na mãe sejam mantidos dentro da faixa terapêutica (dose indicada para
o tratamento). Informe o seu médico se você está amamentando. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação. Informe imediatamente seu médico em caso de
suspeita de gravidez. Populações especiais Pacientes idosos Pacientes idosos podem requerer doses menores. Converse com o seu médico. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS - Azapropazona: a
azapropazona aumenta o risco de toxicidade, uma vez que o uso concomitante aumenta a quantidade da fenitoína no sangue. Informe ao seu médico, caso você também faça uso do medicamento
azapropazona. O uso da azapropazona deve ser evitada nos pacientes que recebem tratamento com a fenitoína. Barbituratos: informe ao seu médico, caso você faça uso de barbiturato, visto que os
pacientes tratados com fenitoína e um barbiturato devem ser observados quanto aos sinais de intoxicação com fenitoína caso o barbiturato seja retirado. O fenobarbital pode reduzir a absorção oral da
fenitoína. Beclamida: casos individuais de leucopenia reversível foram associados com altas doses de beclamida (1,5 a 5 g por dia) usada junto com outros anticonvulsivantes (medicamentos que tratam a
convulsão) como barbitúricos e fenitoína. Informe ao seu médico se está fazendo uso de beclamida. Ciprofloxacino: quando coadministrado com a fenitoína, pode levar a uma diminuição da concentração
dos níveis de fenitoína no sangue. Cloranfenicol: informe ao seu médico, caso você faça uso do medicamento cloranfenicol. Os pacientes recebendo simultaneamente fenitoína e cloranfenicol devem ser
rigorosamente observados quanto aos sinais de intoxicação com a fenitoína, uma vez que o cloranfenicol reduz o metabolismo da fenitoína. A dose de anticonvulsivante deve ser reduzida, se necessário. A
possibilidade de se usar um antibiótico alternativo deve ser considerada. Corticosteroides: a fenitoína aumenta o clearance (eliminação) do corticosteroide reduzindo sua eficácia. A eficácia terapêutica do
agente corticosteroide deve ser monitorada; pode ser necessário um aumento na dose do corticosteroide da ordem de 2 vezes ou mais durante tratamento combinado com a fenitoína. Recomenda-se
monitoramento periódico dos níveis de fenitoína uma vez que doses maiores de fenitoína também podem ser necessárias, considerando que o corticosteroide pode aumentar ou reduzir os níveis de fenitoína.
Delavirdina: o uso em associação de delavirdina e fenitoína não é recomendado devido à redução da quantidade no sangue da delavirdina observados nesta situação, em decorrência da indução do
metabolismo da delavirdina. Dissulfiram: este fármaco inibe o metabolismo hepático (no fígado) da fenitoína. Caso você faça uso de dissulfiram e fenitoína, converse com seu médico, pois ele deverá
monitorá-lo. A redução da dose de fenitoína pode ser necessária em alguns pacientes. Estatinas metabolizadas pelo CYP3A4, como em particular atorvastatina, sinvastatina, lovastatina, fluvastatina e
cerivastatina: a fenitoína pode diminuir a eficácia destes medicamentos. Portanto, informe ao seu médico, caso você faça uso destes medicamentos. Fenilbutazona: este fármaco aumenta o risco de
toxicidade com a fenitoína, uma vez que reduz o metabolismo hepático da fenitoína e altera a fixação às proteínas plasmáticas. Converse com seu médico, caso você faça uso de fenilbutazona e fenitoína,
o médico irá monitorá-lo quanto á sinais de intoxicação da fenitoína. Fluoracila e/ou prodrogas (como tegafur, gimeracila e oteracila): quando coadministrados com a fenitoína podem aumentar a
concentração plasmática da fenitoína. Folatos: os folatos reduzem a eficácia da fenitoína. O uso concomitante do ácido fólico com a fenitoína resultou num aumento da frequência de crises convulsivas e
na redução dos níveis de fenitoína em alguns pacientes. A fenitoína tem potencial de diminuir os níveis plasmáticos de folato e, portanto, deve ser evitada durante a gravidez. Hidróxido de alumínio: a
administração simultânea da fenitoína com hidróxido de alumínio pode acarretar na diminuição da concentração sérica (quantidade no sangue) da fenitoína. Imatinibe: o uso concomitante de imatinibe e
fenitoína reduz as concentrações plasmáticas do imatinibe devido à indução do seu metabolismo. Informe ao seu médico, caso você faça uso deste medicamento. Irinotecano: o uso concomitante de
irinotecano e fenitoína reduz a exposição ao irinotecano e ao seu metabólito ativo. Informe ao seu médico, caso você faça uso deste medicamento. Isoniazida: informe ao seu médico, caso faça uso de
isoniazida e fenitoína. Os pacientes recebendo ambos os fármacos devem ser rigorosamente observados quanto aos sinais de toxicidade da fenitoína. Lidocaína: a lidocaína e a fenitoína pertencem à classe
dos antiarrítmicos IB (medicamentos usados para arritmia (descompasso dos batimentos do coração). O uso concomitante pode resultar em depressão cardíaca aditiva. Além disso, existem evidências de que
a fenitoína possa estimular o metabolismo no fígado da lidocaína resultando em uma redução da concentração sérica da lidocaína. O uso combinado deve ser administrado com cautela. O status cardíaco
do paciente deve ser monitorado. Se possível, o tratamento concomitante deve ser evitado em pacientes com doença cardíaca conhecida. Lopinavir: o uso concomitante de fenitoína e lopinavir pode resultar
numa redução da concentração plasmática do lopinavir e pode causar redução na concentração da fenitoína. Informe ao seu médico, caso você faça uso deste medicamento. Metotrexato: a administração
concomitante de metotrexato e fenitoína reduz a eficácia da fenitoína devido à redução da sua absorção gástrica (no estômago). Além disso, há um aumento no risco de toxicidade do metotrexato. Informe
ao seu médico, caso você faça uso deste medicamento. Posaconazol: a coadministração com a fenitoína, pode resultar na redução da concentração de posaconazol e no aumento da concentração de
fenitoína. O uso concomitante de fenitoína e posaconazol deve ser evitado a menos que o potencial benefício justifique claramente o potencial risco. Informe ao seu médico, caso você faça uso deste
medicamento. Quetiapina: a coadministração de quetiapina e fenitoína reduz a eficácia da quetiapina. Pode ser necessário aumentar as doses de quetiapina para manter o controle dos sintomas psicóticos
nos pacientes recebendo tratamento combinado. Informe ao seu médico, caso você faça uso deste medicamento. Salicilatos: altas doses de salicilatos podem aumentar a concentração da fenitoína livre
(ativa) no plasma. Entretanto, em geral não há necessidade de alteração da dose da fenitoína na maioria dos pacientes. Altas doses de salicilatos devem ser administradas com cautela a pacientes em
tratamento com fenitoína, especialmente se os pacientes parecem propensos à intoxicação. Informe ao seu médico, caso você faça uso deste medicamento. Sulfonamidas: podem aumentar os riscos de
toxicidade da fenitoína. Pode ser necessária uma redução na dose de fenitoína durante tratamento concomitante. Informe ao seu médico, caso você faça uso deste medicamento. Tacrolimo: quando estes
fármacos são utilizados concomitantemente, os pacientes devem ser monitorados quanto à redução das concentrações plasmáticas do tacrolimo e consequente redução de sua eficácia. Informe ao seu
médico, caso você faça uso deste medicamento. Tipranavir: recomenda-se cautela quando a fenitoína for prescrita a pacientes que estejam recebendo tipranavir. Informe ao seu médico, caso você faça uso
deste medicamento. Voriconazol: a fenitoína, quando administrada concomitantemente com o voriconazol, induz o metabolismo do voriconazol reduzindo o metabolismo da fenitoína. Recomenda-se um
monitoramento frequente das concentrações de fenitoína e dos eventos adversos relacionados a fenitoína durante a coadministração. A fenitoína pode ser coadministrada com o voriconazol, se a dose de
manutenção do voriconazol for aumentada de 4 mg/kg para 5 mg/kg por via intravenosa a cada 12 horas, ou de 200 mg para 400 mg por via oral a cada 12 horas (100 mg para 200 mg oral a cada 12
horas em pacientes com menos de 40 kg). Informe ao seu médico, caso você faça uso deste medicamento. Erva de São João: o uso em associação com a fenitoína reduz a eficácia da fenitoína. O uso
concomitante deve ser evitado. Caso o paciente continue o tratamento com Erva de São João durante terapia com a fenitoína, ele deve tomá-la de uma fonte confiável que assegure uma quantidade estável
de ingrediente ativo. Além disso, os níveis de fenitoína devem ser monitorados e estabilizados e os sintomas de ausência de eficácia (aumento de crises epilépticas) devem ser cuidadosamente monitorados.
Informe ao seu médico, caso você faça uso deste medicamento. Etanol: a ingestão aguda de álcool pode aumentar as concentrações plasmáticas de fenitoína, enquanto que seu uso crônico pode diminuí-las.
Os pacientes epilépticos que fazem uso crônico do álcool devem ser rigorosamente observados quanto ao decréscimo dos efeitos anticonvulsivantes. É necessário um acompanhamento rotineiro da
concentração plasmática da fenitoína. Interações entre Preparações Nutricionais/Alimentação Enteral: relatos da literatura sugerem que pacientes que receberam preparações nutricionais enteral e/ou
equivalentes de suplementos nutricionais têm níveis plasmáticos de fenitoína menores que os esperados. Portanto, sugere-se que DANTALIN não seja administrado concomitantemente com preparação
nutricional enteral. Nestes pacientes, pode ser necessária a monitoração mais frequente dos níveis séricos de fenitoína. Interações com Testes Laboratoriais: a fenitoína pode causar diminuição dos níveis
séricos de T4. Também pode produzir valores menores que os normais para teste de metirapona ou dexametasona. A fenitoína pode causar níveis séricos aumentados de glicose, fosfatase alcalina e gama
glutamil transpeptidase. Deve-se ter cautela quando métodos imunoanalíticos forem utilizados para mensurar as concentrações plasmáticas de fenitoína. Informe ao seu médico se você está fazendo uso de
algum outro medicamento. Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? Pacientes recebendo fenitoína
devem ser alertados da importância de respeitarem estritamente o regime de dose prescrito e informarem aos seus médicos sobre qualquer condição clínica que o impossibilite de tomar o medicamento por
via oral como prescrito (por ex. cirurgias). Você deve tomar os comprimidos com líquido, por via oral. POSOLOGIA - Com o esquema posológico, por via oral, os níveis de eficácia se estabelecem em média
após uma semana. Quando for necessário efeito imediato, como nos controles de uma crise aguda e no estado de mal epiléptico, recomenda-se a forma injetável, preferencialmente pela via intravenosa. As
doses orais devem ser tomadas preferencialmente durante ou após as refeições. A interrupção do tratamento deve ser feita de forma gradual. (vide “O que devo saber antes de usar este medicamento?”).
Uso adulto: - Crises convulsivas durante ou após neurocirurgia: tratamento e profilaxia: 100 mg três vezes ao dia. Dose usual de manutenção de 300 a 400 mg/dia (dose máxima de 600 mg/dia). - Crises
convulsivas, crises tônico-clônicas generalizadas e crise parcial complexa (lobo psicomotor e temporal): 100 mg três vezes ao dia, dose de manutenção usual de 300 – 400 mg/dia (dose máxima de 600
mg/dia). - Estado de mal epiléptico: dose de ataque de 10 – 15 mg/kg IV (não exceder 50 mg/min), seguido por dose de manutenção de 100 mg por via oral ou intravenosa a cada 6 a 8 horas. Uso em
crianças: Crianças com mais de 6 anos e adolescentes podem necessitar da dose mínima de adulto (300 mg/dia). - Crises convulsivas durante ou após neurocirurgia: tratamento e profilaxia: 5 mg/kg/dia
divididos igualmente em duas ou três administrações, até um máximo de 300 mg/dia; a dose de manutenção usual é de 4 a 8 mg/kg/dia; Crianças com mais de 6 anos podem necessitar da dose mínima de
adulto (300 mg/dia). - Crises convulsivas, crises tônico-clônicas generalizadas e crise parcial complexa (lobo psicomotor e temporal): 5 mg/kg/dia divididos igualmente em duas ou três administrações,
até um máximo de 300 mg/dia; a dose de manutenção usual é de 4 a 8 mg/kg/dia; Crianças com mais de 6 anos podem necessitar da dose mínima de adulto (300 mg/dia). Populações especiais - Pacientes
idosos: inicialmente 3 mg/kg/dia em doses divididas; a dose deve ser ajustada de acordo com as concentrações séricas de hidantoína e de acordo com a resposta do paciente. A eliminação da fenitoína tende
a diminuir com o aumento da idade. Portanto, pacientes idosos podem requerer doses menores. - Hipoalbuminemia: pacientes hipoalbuminêmicos (estado, cujo nível de albumina sérica está abaixo do
normal) concentração de fenitoína sérica normal em pacientes não hipoalbuminêmicos = concentração de fenitoína sérica observada em pacientes hipoalbuminêmicos, dividido por 0,25 vezes a concentração
de albumina mais 0,1. - Pacientes com doença hepática: pode haver um aumento da concentração de fenitoína livre em pacientes com insuficiência hepática (redução da função do fígado); a análise das
concentrações de fenitoína livre pode ser útil neste pacientes. - Gravidez: as necessidades de fenitoína são maiores durante a gravidez, requerendo um aumento na dose em algumas pacientes. Após o parto,
a dose deve ser reduzida para evitar toxicidade. - Pacientes com insuficiência renal (redução da função dos rins): pode haver um aumento da concentração de fenitoína livre em pacientes com doença
renal; a análise das concentrações de fenitoína livre pode ser útil nestes pacientes. Não há estudos dos efeitos de DANTALIN administrado por vias não recomendadas. Portanto, por segurança e para garantir
a eficácia deste medicamento, a administração deve ser somente por via oral, conforme recomendado pelo médico. Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração
do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento de seu médico. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? Reação muito comum (ocorre em mais de
10% dos pacientes que utilizam este medicamento). Reação comum (ocorre entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento). Reação incomum (ocorre entre 0,1% e 1% dos pacientes que
utilizam este medicamento). Reação rara (ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento). Reação muito rara (ocorre em menos de 0,01% dos pacientes que utilizam este
medicamento). Sistema Nervoso Central: as manifestações mais comuns observadas com o uso de fenitoína estão relacionadas a este sistema e são normalmente relacionadas à dose. Estas incluem
nistagmo (movimento não controlado, rápido e repetitivo do globo ocular), ataxia (falta de coordenação dos movimentos e equilíbrio), dificuldade na fala, redução na coordenação e confusão mental. Foram
também observadas vertigem (tontura), insônia (dificuldade para dormir), nervosismo transitório, contração da musculatura e cefaleia (dor de cabeça). Foram também relatados raros casos de discinesia
(movimentos sem controle e anormais do corpo) induzida por fenitoína, incluindo coreia (movimentos de convulsão), distonia (contrações sem controle dos músculos), tremor e asterixe (movimentos anormais
que afetam principalmente as extremidades, tronco ou mandíbula), similares aqueles induzidos pela fenotiazina e outros fármacos neurolépticos. Polineuropatia periférica (doença dos nervos periféricos
múltiplos simultaneamente) predominantemente sensorial foi observada nos pacientes recebendo tratamento a longo prazo com a fenitoína. Sistema gastrintestinal: náusea (enjoo), vômitos, constipação
(prisão de ventre), hepatite tóxica (inflamação do fígado) e dano hepático (do fígado). Sistema tegumentar (pele e tecido subcutâneo): manifestações dermatológicas algumas vezes acompanhadas de
febre incluíram rash morbiliforme e escarlatiniforme. O rash morbiliforme (semelhante ao sarampo) é o mais comum; outros tipos de dermatites são observados mais raramente. Outras formas mais graves
que podem ser fatais incluíram dermatite bolhosa (manifestação com bolhas na pele), esfoliativa (alteração da pele acompanhada de descamação) ou purpúrica (extravasamento de sangue para fora dos
capilares da pele ou mucosa formando manchas roxas), lúpus eritematoso (doença multissistêmica auto-imune), Síndrome de Stevens-Jonhson (forma grave de reação alérgica caracterizada por bolhas em
mucosas e grandes áreas do corpo) e necrólise epidérmica tóxica (quadro grave com erupção generalizada na pele, bolhas rasas extensas e áreas de necrose) (vide “O que devo saber antes de usar este
medicamento?”). Sistema hemopoiético (sangue): complicações hemopoiéticas (das células do sangue), algumas fatais, foram ocasionalmente relatadas em associação com o uso de fenitoína. Estas
incluíram trombocitopenia (diminuição no número de plaquetas sanguíneas), leucopenia granulocitopenia, agranulocitose e pancitopenia com ou sem supressão da medula óssea. Embora tenham ocorrido
macrocitose (aumento na quantidade de macrócitos no sangue) e anemia megaloblástica (com aumento na quantidade de megaloblastos), estas condições correspondem geralmente à terapia com ácido
fólico. Foram relatados casos de linfadenopatia incluindo hiperplasiade nódulo linfático benigna, pseudolinfoma, linfoma e doença de Hodgkin. Sistema do tecido conjuntivo e musculoesquelético:
acentuação das características faciais, aumento dos lábios, hiperplasia gengival, hipertricose (crescimento excessivo de pelo em locais inadequados, como nas extremidades, cabeça e costas) e doença de
Peyronie (caracterizada por endurecimento do pênis que pode causar uma deformidade dolorosa). Osteopenia (fraqueza dos ossos, mas não tão intensa quanto à osteoporose), osteoporose (doença
caracterizada por fragilidade dos ossos), fraturas e diminuição da densidade mineral óssea, em pacientes em tratamento de longo prazo com DANTALIN. Sistema Cardiovascular: parada cardíaca e
periarterite nodosa (inflamação que leva a morte celular e ocorre principalmente nas artérias onde podem ocorrer dilatação e rompimento das mesmas) foram relatados com o tratamento oral de fenitoína.
Sistema Imunológico: síndrome de hipersensibilidade (no qual se pode incluir, mas não se limitar aos sintomas tais como artralgia (dor nas articulações), eosinofilia, febre, disfunção hepática, linfadenopatia
ou rash), lúpus eritematoso sistêmico (doença multissistêmica auto-imune), anormalidades de imunoglobulinas (proteínas que atuam na proteção do organismo). Os eventos adversos clínicos adversos mais
comumente observados com o uso de DANTALIN em estudos clínicos foram: nistagmo (movimento involuntários dos olhos), vertigem (tontura), prurido (coceira), parestesia (sensações como ardor,
formigamento e coceira, percebidos na pele), cefaleia, sonolência e ataxia (falta de coordenação dos movimentos). Com duas exceções, estes eventos são comumente associados à administração intravenosa
ou intramuscular da fenitoína. Eventos adversos ou alterações clínicas laboratoriais concomitantes sugerindo processo alérgico não foram observados. Informe ao seu médico ou farmacêutico o
aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também a empresa através do seu serviço de atendimento. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. SÓ PODE SER VENDIDO COM
RETENÇÃO DA RECEITA.
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Dermezil

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC nº 199/2006. AFEnº 1.00.715-1

óxido de zinco

Diurezin
hidroclorotiazida

Reg. MS 1.0715.0018.016-9

Apresentação:
Pomada - bisnaga com 20g

Apresentação:
Comprimido 25mg - Caixa com 20 e 30 comprimidos
Comprimido 50mg - Caixa com 20 e 30 comprimidos

Fórmula:
óxido de zinco 100mg

Fórmula:
hidroclorotiazida 25mg e 50mg

Classe terapêutica:
Secativo e Anti-eczematoso

Reg. MS 1.0715.0018.012-6

Classe terapêutica:
Diurético simples

Indicações: Secativo e Anti-eczematoso.
Reg. MS 1.0715.0018.009-6

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

“DERMEZIL É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.“

Dermoban

Reg. MS 1.0715.0145.001-1

mupirocina

Apresentação:
Pomada - bisnaga com 15g
Fórmula:
mupirocina 20mg/g
Classe terapêutica:
Anti-infeccioso tópico

PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? Dermoban pomada é um medicamento indicado para o tratamento tópico de infecções de pele (como impetigo,
foliculite e furunculose) causadas por micro-organismos sensíveis à mupirocina. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? Não use Dermoban pomada caso
você já tenha tido uma reação alérgica à substância ativa (mupirocina), a qualquer componente deste medicamento ou a outras pomadas que contenham esses mesmos
componentes. Não existem contraindicações relativas a faixas etárias. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? Dermoban pomada não é
indicado para uso nos olhos, no interior do nariz e nem em áreas da pele onde foram inseridos tubos para inclusão ou retirada de líquidos do corpo, como por exemplo
cateteres, cânulas. Se precisar usá-lo no rosto, tenha cuidado para que não entre nos olhos. Caso a pomada caia acidentalmente em seus olhos, lave-os com bastante água
até que todo o medicamento seja retirado dos seus olhos. Assim como outras pomadas à base de polietilenoglicol, Dermoban pomada deve ser usado com precaução em
pacientes que apresentam problemas nos rins. Em caso de irritação na pele com o uso deste produto, o tratamento deve ser interrompido e o médico deve ser comunicado
imediatamente. Como os demais antibióticos, o uso prolongado de Dermoban pomada pode resultar no aparecimento de micro-organismos não-sensíveis (resistente) ao
tratamento. Em situações muito raras, medicamentos como Dermoban pomada podem causar inflamação no colón (intestino grosso), causando diarreia, geralmente com
sangue e muco, dor estomacal e febre. Caso você apresente esses sintomas, procure o médico imediatamente. Em pacientes idosos que apresentam problemas nos rins,
Dermoban pomada deve ser usado com precaução. Efeitos sobre a capacidade de dirigir veículos e operar máquinas. Não se observou nenhum efeito prejudicial sobre
essas atividades com o uso deste medicamento. Gravidez e lactação - Não há informações sobre o uso de Dermoban pomada na gravidez. O uso de Dermoban pomada
não é recomendado durante a gravidez ou em mulheres que estejam amamentando. Se ocorrer gravidez durante ou logo após o tratamento com Dermoban pomada, o uso
deve ser interrompido e o médico comunicado imediatamente. Não há informações sobre a excreção de Dermoban pomada pelo leite materno. Portanto, se um mamilo
rachado tiver que ser tratado com este medicamento, deve ser cuidadosamente lavado antes da amamentação. Este medicamento não deve ser usado por mulheres
grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. Interações medicamentosas - Não há relatos sobre interações com medicamentos, alimentos ou exames
laboratoriais. Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento. Não use medicamento sem o conhecimento do
seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? Modo de uso - Dermoban pomada deve ser aplicado na região afetada,
que pode ser coberta com um curativo que permita a passagem de ar ou não, conforme orientação de seu médico. Ao fim do tratamento, deve-se descartar o que restou do
produto. Posologia: crianças/adultos/idosos - Aplicar Dermoban pomada na área afetada até três vezes ao dia por no máximo dez dias, dependendo da resposta. Siga a
orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico. QUAIS
OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? Reação comum (ocorre entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento): ardência na área
de aplicação. Reações incomuns (ocorrem entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento): coceira, vermelhidão, sensação de agulhadas e ressecamento na
área de aplicação; reações de sensibilização na pele à mupirocina ou à base da pomada. Dados pós-comercialização - Reações muito raras (ocorrem em menos de 0,01%
dos pacientes que utilizam este medicamento): reações alérgicas generalizadas a componentes da pomada, como rash generalizado (erupções cutâneas), urticária (placas
e coceiras na pele) e angiodema (inchaço sob a pele). Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do
medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA
RECEITA.
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Reg. MS 1.0715.0018.008-8

PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? Este medicamento é destinado ao tratamento da pressão alta, quer isoladamente ou em associação com outros
fármacos anti-hipertensivos (medicamentos que tratam a pressão alta). Pode ser ainda utilizado no tratamento dos inchaços associados com insuficiência cardíaca congestiva
(condição em que o coração é incapaz de bombear sangue suficiente para satisfazer as necessidades do corpo), cirrose hepática (condição ocasionada por certas doenças
crônicas do fígado que destroem suas células) e com a terapia por corticosteróides ou estrógenos (hormônios). Também é eficaz no inchaço relacionado a várias formas de
disfunção renal, como síndrome nefrótica (condição caracterizada por presença de proteína na urina), glomerulonefrite aguda (inflamação dos glomérulos dos rins) e
insuficiência renal crônica (condição nas quais os rins apresentam atividade abaixo dos níveis normais). QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? DIUREZIN
é contraindicado para os pacientes com anúria (ausência de formação de urina) e aqueles que apresentem alergia à hidroclorotiazida ou outros fármacos derivados da
sulfonamida. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES - Caso você seja portador de doença nos rins grave, a
hidroclorotiazida deve ser usada com cautela, pois os tiazídicos podem precipitar o aparecimento de azotemia (anormalidade bioquímica referindo-se a uma elevação de
nitrogênio da uréia sanguínea e da creatinina). Reações de sensibilidade podem ocorrer em pacientes com ou sem história de alergia ou asma brônquica. Caso você sofra
de insuficiência do fígado ou insuficiência do fígado progressiva, os tiazídicos devem ser usados com cuidado, pois pequenas alterações no balanço hidroeletrolítico
(equilíbrio de líquidos no corpo) podem precipitar o coma hepático (coma devido à diminuição do funcionamento do fígado). O médico o observará cuidadosamente quanto
o aparecimento de sinais clínicos de distúrbios hidroeletrolíticos, principalmente hiponatremia (deficiência de sódio no sangue), alcalose hipoclorêmica (deficiência ou perda
extrema de cloreto) e hipopotassemia (diminuição da concentração de potássio no sangue), através de avaliação periódica dos eletrólitos séricos. Seu médico deve proceder
a avaliação periódica dos eletrólitos séricos. As determinações dos eletrólitos na urina e no sangue são particularmente importantes quando o paciente apresenta vômitos
excessivos ou recebe fluidos parenterais. Sinais de advertência ou sintomas de desequilíbrio de fluídos e eletrólitos incluem secura na boca, sede, fraqueza, letargia,
sonolência, dores musculares ou cólicas, cansaço, hipotensão arterial, taquicardia (aceleração do ritmo cardíaco) e distúrbios gastrintestinais. Especialmente quando a diurese
(produção de urina pelos rins) for excessiva e em casos de cirrose grave (doença do fígado), ou durante o uso concomitante e prolongado de corticosteroides ou ACTH (tipo
de hormônio), pode ocorrer hipopotassemia (diminuição do nível de potássio no sangue). As tiazidas demonstraram aumentar a excreção urinária de magnésio, podendo
resultar em hipomagnesemia (concentração baixa de magnésio no sangue). Pode ocorrer hiperuricemia (aumento da concentração de ácido úrico no sangue), ou mesmo
gota (formação de cristais nas articulações que geram inflamação), em certos pacientes recebendo tiazídicos. Se houver aparecimento de insuficiência renal progressiva, seu
médico deverá suspender ou descontinuar a terapia diurética. Gravidez e amamentação - Apenas o médico pode decidir sobre o uso de DIUREZIN durante a gravidez e
amamentação, pois o uso do medicamento nesses períodos necessita de cuidados especiais. Assim, informe imediatamente ao médico se houver suspeita de gravidez,
durante ou após o uso da medicação. Informe também ao médico caso esteja amamentando. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem
orientação médica. Populações especiais - Pacientes idosos, geralmente são mais sensíveis aos medicamentos, em especial aos diuréticos, Sendo assim, devem ser
cuidadosamente acompanhados. Este medicamento pode causar doping. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS - Medicamento-medicamento - A hidroclorotiazida, assim
como outras tiazidas, pode aumentar ou potencializar a ação de outros fármacos antihipertensivos. Pode, também, interferir sobre as necessidades de insulina (hormônio
usado para controlar o diabetes) nos pacientes diabéticos e reduzir o efeito de hipoglicemiantes orais (medicamentos antidiabéticos, que reduzem os níveis de glicose no
sangue). Se houver diabetes latente (episódio de diabetes por ocasião de alguma outra manifestação), ela pode se manifestar durante o tratamento com os tiazídicos. As
tiazidas podem aumentar a resposta à d-tubocurarina (substância utilizada como relaxante muscular). Em alguns pacientes a administração de agentes anti-inflamatórios
não esteroidais pode reduzir os efeitos diuréticos, natriuréticos (substâncias químicas que regulam o equilibrio de líquidos no corpo) e anti-hipertensivos das tiazidas.
Portanto, quando a hidroclorotiazida e agentes anti-inflamatórios não esteroidais são utilizados juntos, o médico deverá observar atentamente se o efeito desejável do
diurético foi obtido. Medicamento-exame laboratorial - As tiazidas podem diminuir os níveis séricos de iodo conjugado à proteina, sem sinais de distúrbios da tireóide.
Deve-se suspender a administração de hidroclorotiazida antes de se realizarem testes de função da paratireóide, o médico irá lhe orientar como proceder nessa situação.
Informe ao seu médico se você está fazendo uso de algum outro medicamento. Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a
sua saúde. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? O tratamento deve ser individualizado de acordo com a resposta do paciente. A dose deve ser ajustada para se
obter a resposta terapêutica desejada, bem como para determinar a menor dose capaz de manter esta resposta. Você deve tomar os comprimidos com líquido, por via oral.
Uso adulto: Pressão alta: Dose inicial: 50 a 100 mg/dia, em uma só tomada pela manhã ou em doses fracionadas. Após 1 semana a posologia deve ser ajustada pelo médico
até se conseguir a resposta terapêutica desejada sobre a pressão sanguínea. Quando a hidroclorotiazida é usada com outro agente anti-hipertensivo, a dose deste último
deve ser reduzida para prevenir a queda excessiva da pressão arterial. Inchaço: Dose inicial: 50 a 100 mg uma ou duas vezes ao dia, até se obter o peso seco. Dose de
manutenção: a dose de manutenção varia de 25 a 200 mg por dia ou em dias alternados, de acordo com a sua resposta. Com a terapia intermitente é menor a probabilidade
de ocorrência de distúrbios hidroeletrolíticos. Uso em lactentes (crianças em fase de amamentação) e crianças: Até 2 anos de idade: dose diária total de 12,5 a 25 mg
administrada em duas tomadas. De 2 a 12 anos de idade: dose de 25 a 100 mg, administrada em duas tomadas. A dose pediátrica diária usual deve ser baseada em 2 a 3
mg/kg de peso corporal, ou a critério médico, dividida em duas tomadas. Não há estudos dos efeitos de DIUREZIN administrado por vias não recomendadas. Portanto, por
segurança e para garantir a eficácia deste medicamento, a administração deve ser somente por via oral, conforme recomendado pelo médico. Siga a orientação de seu
médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento de seu médico. QUAIS OS MALES
QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? A hidroclorotiazida é geralmente muito bem tolerada, mas eventualmente podem ocorrer as seguintes reações adversas:
• Gastrintestinais: perda de apetite, desconforto gástrico, náuseas, vômitos, constipação, icterícia colestática (coloração amarelada da pele e das membranas mucosas, devido
ao fluxo irregular da bile), pancreatite (inflamação no pâncreas). • Sistema Nervoso Central: vertigens, parestesia (sensação anormal como ardor, formigamento e coceira,
percebidos na pele e sem motivo aparente), dor de cabeça. • Sanguíneas: leucopenia (redução de glóbulos brancos do sangue), agranulocitose (diminuição de alguns tipos
de glóbulos brancos do sangue), trombocitopenia (diminuição do número de plaquetas sanguíneas), anemia aplástica (diminuição de glóbulos vermelhos do sangue), anemia
hemolítica (diminuição do número de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas do sangue em decorrência do aumento da velocidade de destruição destes glóbulos).
• Cardiovasculares: queda da pressão ao levantar-se, pode ser potencializada pelo álcool, barbitúricos (medicamentos utilizados como sedativos, anestésicos e
anticonvulsivantes) ou narcóticos (medicamentos que induzem analgesia, alívio da dor). • Alérgicas: púrpura (extravasamento de sangue para fora dos capilares da pele ou
mucosa formando manchas), fotossensibilidade (sensibilidade exagerada da pele à luz), urticária (erupção na pele, geralmente de origem alérgica, que causa coceira),
erupção cutânea (da pele), reações anafiláticas (alérgicas). • Outras: hiperglicemia (nível alto de açúcar no sangue), glicosúria (presença de glicose na urina), hiperuricemia
(aumento da concentração de ácido úrico no sangue), fraqueza, espasmo muscular (contração involuntária de um músculo). Informe ao seu médico ou farmacêutico o
aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também a empresa através do seu serviço de atendimento. VENDA SOB PRESCRIÇÃO
MÉDICA.
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Diafuran

Dorfen

cloridrato de loperamida
Apresentação:
Comprimido - Caixa com 12 comprimidos

Apresentação:
Comprimido mastigável - Caixa com 12 e 24 comprimidos
Suspensão Pediátrica - Frasco plástico com 60ml

Fórmula:
cloridrato de loperamida 2mg
Classe terapêutica:
Antidiarréico simples sem ação microbiana

Reg. MS 1.0715.0138.012-9

paracetamol

Reg. MS 1.0715.0075.002-6

Fórmula:
Comprimido - paracetamol 80mg e 160mg
Suspensão Pediátrica - paracetamol 160mg/5ml
Classe terapêutica:
Analgésico não narcótico

AÇÃO ESPERADA DO MEDICAMENTO - Na diarréia, DIAFURAN faz com que as fezes fiquem mais sólidas e diminui a frequência de evacuações. O cloridrato de
loperamida tem seu início de ação desde a primeira tomada, ocorrendo uma redução gradual da diarréia. Gravidez e lactação - Não se recomenda o uso de DIAFURAN
durante a gravidez ou no período de amamentação, pois pequenas quantidades de DIAFURAN podem aparecer no leite humano. Informe seu médico a ocorrência de
gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informar ao médico se está amamentando. CUIDADOS DE ADMINISTRAÇÃO - Siga a orientação do seu
médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Se você apresentar fezes sólidas ou endurecidas, ou se você já estiver há 24 horas sem evacuar,
não tome mais o medicamento. A dose diária máxima não deve ultrapassar 8 comprimidos. DIAFURAN comprimidos deve ser utilizado somente em adultos. Interrupção do
tratamento - Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico. EFEITOS COLATERAIS - Informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis.
Podem ocorrer constipação (“prisão de ventre”) e abdome distendido, assim como dificuldade para urinar. Neste caso, pare de tomar DIAFURAN e, se estes efeitos forem
graves, consulte seu médico. A hipersensibilidade ao cloridrato de loperamida é rara. Pode ser reconhecida, por exemplo, por erupção cutânea, coceira, falta de ar ou
edema de face. Se algum destes sinais ocorrer, procure seu médico. Algumas vezes podem ocorrer as seguintes queixas as quais podem ser devidas à própria diarréia: dor
ou desconforto abdominal, náusea e vômito, flatulência, tontura ou sonolência e boca seca. Perda da consciência ou diminuição no nível de consciência podem ocorrer
muito raramente. Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à
empresa através do seu serviço de atendimento. Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças. Ingestão concomitante com outros medicamentos
- Informe seu médico se você estiver usando medicamentos que diminuem a função do estômago ou do intestino (por exemplo, anticolinérgicos), pois podem aumentar
o efeito do cloridrato de loperamida. Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento. Disfunção hepática Informe
seu médico se você tem problemas hepáticos, você poderá necessitar de um acompanhamento médico mais rigoroso. CONTRAINDICAÇÕES - Não utilize DIAFURAN em
crianças. Não tome este medicamento se você for alérgico ao cloridrato de loperamida. DIAFURAN não deve ser usado nos casos de diarréia em que as fezes contenham
sangue ou pus ou sejam acompanhadas de febre. Não use DIAFURAN se você estiver com constipação (“prisão de ventre”) ou estiver com o abdome distendido. Também
não deve ser utilizado se você tiver inflamação no intestino delgado, sem uma indicação específica do seu médico. PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS - Informe seu médico
sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o tratamento. Embora DIAFURAN seja um medicamento para tratar os sintomas da diarréia
ele não trata a sua causa. A causa da diarréia sempre que possível deve ser tratada. Quando você está com diarréia, há uma grande perda de líquidos através das fezes,
que devem ser repostos através da ingestão de bastante líquido. Caso o episódio de diarréia aguda (diarréia que aparece repentinamente) não melhore dentro de um
período de 48 horas, ou se houver o aparecimento de febre, pare de tomar o medicamento e entre em contato com seu médico. Se ocorrer constipação (“prisão de ventre”)
durante o tratamento, o mesmo deverá ser suspenso. Caso a “prisão de ventre” seja intensa, avise seu médico. Se você tem AIDS e está sendo tratado com DIAFURAN para
diarréia e apresentar qualquer sinal de abdome distendido, pare de tomar DIAFURAN imediatamente e avise seu médico. Efeito sobre a capacidade de dirigir ou operar
máquinas. Não há contraindicações em tomar DIAFURAN se você dirige ou opera máquinas, a menos que você esteja sentindo cansaço, tontura ou sonolência. VENDA SOB
PRESCRIÇÃO MÉDICA.

Indicações: Estes medicamentos são indicados
para a redução da febre e para o alívio
temporário de dores leves a moderadas, tais
como: dores associadas a gripes e resfriados
comuns, dor de cabeça, dor de dente e dor de
garganta.

Reg. MS 1.0715.0138.011-0

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

“NÃO USE JUNTO COM OUTROS MEDICAMENTOS QUE CONTENHAM PARACETAMOL, COM ÁLCOOL,
OU EM CASO DE DOENÇA GRAVE DO FÍGADO.“
“DORFEN É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.“

Reg. MS 1.0715.0138.001-3

Dorfen

Reg. MS 1.0715.0138.003-1

paracetamol

Reg. MS 1.0715.0153.011-2

Dorflan

Apresentação:
Comprimido - Caixa com 200 comprimidos
Gotas - Frasco com 15ml

diclofenaco dietilamônio

Fórmula:
Comprimido - paracetamol 500mg e 750mg
Gotas - paracetamol 200mg/ml

Apresentação:
Gel - Bisnaga com 60g

Classe terapêutica:
Analgésico não narcótico

Fórmula:
diclofenaco dietilamônio 1,16g/100g/gel

Indicações:
Gotas - Este medicamento é indicado, em adultos, para a redução da febre e para
o alívio temporário de dores leves a moderadas, tais como: dores associadas a
resfriados comuns, dor de cabeça, dor no corpo, dor de dente, dor nas costas, dores
musculares, dores leves associadas a artrites e cólicas menstruais. Em crianças
é indicado para a redução da febre e para o alívio temporário de dores leves a
moderadas, tais como: dores associadas a gripes e resfriados comuns, dor de
cabeça, dor de dente e dor de garganta.
Comprimidos - Este medicamento é indicado em adultos para a redução da febre e
para o alívio temporário de dores leves a moderadas, tais como: dores associadas a
resfriados comuns, dor de cabeça, dor no corpo, dor de dente, dor nas costas, dores
musculares, dores leves associadas a artrites e cólicas menstruais.

Classe terapêutica:
Anti-inflamatório e antireumático

Indicações: DORFLAN foi indicado para aliviar a dor e reduzir os sintomas da inflamação como inchaço e dor, nas seguintes condições:
- Entorses, lesões, contusões, distensões, torcicolo, dores nas costas, dor muscular, dor pós-traumática, lesões causadas pela prática esportiva;
- Tendinite, cotovelo do tenista, bursite;
- Alguns tipos de artrites leves (atralgia, dor articular) nos joelhos e dedos. DORFLAN também pode ser usado para tratar outras condições determinadas por um médico.

Reg. MS 1.0715.0138.005-6

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.
SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

“DORFLAN É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.“
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“NÃO USE JUNTO COM OUTROS MEDICAMENTOS QUE CONTENHAM PARACETAMOL, COM ÁLCOOL,
OU EM CASO DE DOENÇA GRAVE DO FÍGADO.“
“DORFEN É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.“
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Enxak

Fisiorinus

Apresentação:
Comprimido - Caixa com 12 comprimidos

Apresentação:
Solução nasal - Frasco com 30ml + conta gotas

Fórmula:
mesilato de di-hidroergotamina 1mg
+ dipirona monoidratada 350mg e cafeína 100mg

Fórmula:
cloreto de sódio 9,0mg/ml
cloreto de benzalcônio 0,1mg/ml

Classe terapêutica:
Analgésico contra enxaqueca

Classe terapêutica:
Preparação de ação nasal

mesilato de di-hidroergotamina
+ dipirona monoidratada + cafeína

cloreto de sódio +
cloreto de benzalcônio

Reg. MS 1.0715.0190.002-1

PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? ENXAK é destinado ao tratamento das crises de dor de cabeça (cefaléia) incluindo a enxaqueca. QUANDO NÃO DEVO
USAR ESTE MEDICAMENTO? Este medicamento é contraindicado para menores de 18 anos. ENXAK é contraindicado em pacientes que apresentem: hipersensibilidade
a quaisquer dos componentes de sua fórmula, ou a outros alcalóides do ergot; pressão alta não controlada; comprometimento severo da função dos rins e/ou do fígado;
doenças vasculares periféricas; infarto agudo do miocárdio, angina pectoris e outras doenças isquêmicas do coração. ENXAK também é contraindicado em pacientes com
pressão baixa prolongada, infecção generalizada, após cirurgia de vasos e em pacientes com enxaqueca basilar ou hemiplégica. ENXAK está contraindicado em pacientes
com alergia a pirazolonas (p.ex. fenazona, propifenazona) ou pirazolidinas (p.ex. fenilbutazona, oxifembutazona) ou que tenham apresentado agranulocitose (diminuição
das células de defesa do sangue) em relação a algum destes medicamentos; em pacientes com doenças metabólicas como porfiria e deficiência congênita da glicose-6fosfato-desidrogenase; em casos de alteração da função da medula óssea ou doenças do sistema hematopoiético. ENXAK é contraindicado em pacientes que apresentaram
broncoespasmo ou outras reações alérgicas (rinite, urticária, angioedema) induzidas por ácido acetilsalicílico, paracetamol, ou por outras medicações antiinflamatórias. Este
medicamento é contraindicado para uso por pacientes com severo comprometimento da função hepática ou renal. Este medicamento não deve ser utilizado por
mulheres grávidas ou que possam ficar grávidas durante o tratamento. Este medicamento não deve ser utilizado durante a amamentação. Os alcalóides do ergot inibem
a amamentação e podem causar ergotismo na criança. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? Durante o tratamento o paciente não deve
dirigir veículos ou operar máquinas, pois sua habilidade e atenção podem estar prejudicadas. A literatura cita as seguintes interações, apesar de não possuírem significância
clínica conhecida: Interações medicamento/medicamento: Deve-se evitar a ingestão concomitante de ENXAK com alguns medicamentos inibidores da recaptação da
serotonina (dexfenfluramina e sibutramina) devido ao aumento do risco de síndrome serotoninérgica (caracterizada por pressão alta, suor excessivo, tremores, contrações
musculares e confusão mental). Outras medicações como propranolol, nitroglicerina, heparina, dronedarona, rilonacept e tocilizumabe podem aumentar o efeito tóxico da
ergotamina e seu uso deve ser cuidadosamente monitorado em caso de associação com ENXAK. Também está contraindicada a utilização deste produto juntamente com
medicações inibidoras de protease e da transcriptase reversa (utilizadas no tratamento da infecção pelo HIV), alguns tipos de antibióticos e antifúngicos, antidepressivos
(fluoxetina, fluvoxamina e nefazodona), metronidazol e zileuton, pois a associação com estes medicamentos aumenta o risco de uma reação grave conhecida como
ergotismo (caracterizada por formigamento das extremidades, náuseas e vômitos, dor muscular intensa, entre outros sintomas). O uso de ENXAK associado a lidocaína,
vasoconstritores e outras drogas que causam vasoespasmo (p.ex. sumatriptam) também é contraindicado pois pode resultar em um aumento extremo da pressão arterial.
Interações medicamento/alimento: Deve-se evitar a ingestão de toranja (grapefruit) por pacientes que utilizam ENXAK, pois esta fruta pode aumentar os níveis no sangue
de derivados do ergot e, conseqüentemente, aumentar o risco de ergotismo. Interação medicamento/substância química: ENXAK não deve ser ingerido concomitantemente
com bebidas alcoólicas. Os efeitos do álcool podem ser potencializados pelo ENXAK. Pacientes em uso de ENXAK devem evitar a utilização de produtos à base de nicotina.
Interação medicamento/doença: A di-hidroergotamina foi associada a crises agudas de porfiria e não é considerada segura para uso em pacientes com esta doença.
Informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis, tais como formigamento das extremidades, náuseas e vômitos, dor muscular intensa, entre outros, pois estas
manifestações podem ser sinais de ergotismo. Nestes casos, o medicamento deve ser imediatamente suspenso. Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está
fazendo uso de algum outro medicamento. Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde. COMO DEVO USAR
ESTE MEDICAMENTO? Tomar 1 a 2 comprimidos ao primeiro sinal de enxaqueca; caso não haja melhora da sintomatologia, ingerir 1 comprimido a cada 30 minutos, até
um máximo de 6 comprimidos ao dia. Não utilizar por mais de 10 dias seguidos. Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração
do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? Em estudo
realizado com o produto, os eventos adversos mais comuns foram: Muito comuns (>10%): epigastralgia, sonolência, tontura, náuseas. Comuns (1 a 10%): mialgia, vômitos,
parestesias, azia, boca seca, astenia, hipotensão, taquicardia, rash cutâneo, sudorese, dor abdominal, confusão mental e dispepsia. Incomuns (0,1 a 1%): plenitude gástrica,
insônia e diarréia. Abaixo se encontram os eventos relacionados a cada um dos componentes isoladamente. Di-hidroergotamina - Taquicardia transitória, dor precordial,
taquicardia sinusal transitória, bradicardia, hipotensão, hipertensão, hemorragia cerebral, acidente cerebrovascular, doença isquêmica do intestino, infarto do miocárdio,
isquemia periférica, hemorragia subaracnóidea, vasoespasmo ou claudicação resultando em dor nas extremidades foram associadas ao uso da di-hidroergotamina. Sintomas
de ergotismo devido ao uso de altas doses de di-hidroergotamina (ou uso prolongado) incluem: alterações da circulação manifestadas através de esfriamento da pele,
dor muscular severa e estase vascular, que pode resultar em gangrena. Os sintomas são relacionados à vasoconstrição intensa e formação de trombos. Enjôo, vômito, dor
de barriga, intestino preso, dormência em extremidades, fraqueza nas pernas, dor de cabeça, confusão, sonolência e possivelmente convulsões podem ocorrer durante o
uso de di-hidroergotamina, particularmente com altas doses e durante administração prolongada. Cafeína - Cafeína em altas doses pode produzir arritmia cardíaca, rubor
facial, palpitações, taquicardia, hipertensão, aumento do risco de infarto do miocárdio, alterações nos níveis de glicose e níveis hormonais, lombalgia crônica, agitação,
excitação, insônia, nervosismo, irritabilidade, tremores, espasmos musculares, psicose, aumento da frequência de urinar, aumento da frequência de respiração. Dipirona
- Reações anafiláticas foram raramente relatadas em pacientes que utilizaram a dipirona, que podem se manifestar com coceira, vermelhidão, inchaço, falta de ar e
sintomas gastrintestinais, podendo progredir para formas mais graves como urticária generalizada, inchaço grave, arritmias cardíacas, queda da pressão sanguínea e choque
circulatório.Pressão baixa, diminuição das células de defesa do sangue, piora da função dos rins, crises agudas em pacientes com porfiria podem ocorrer com o uso da
dipirona. Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também a empresa
através do seu serviço de atendimento. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.

Expectrat

Reg. MS 1.0715.0177.001-6

extrato fluído de guaco
Apresentação:
Xarope - Frasco com 150ml
Fórmula:
extrato fluído de guaco (Mikania glomerata
Sprengel) 0,083ml/ml
Classe terapêutica:
Expectorante / Fitoterápico simples

Indicações: Expectrat é indicado como
expectorante e broncodilatador auxiliar no
tratamento de afecções do trato respiratório,
como tosses persistentes, tosses com
expectoração

Indicações:
No tratamento de rinites agudas,
alérgicas e medicamentosas; inclusive de
lactantes e crianças, e como fluidificante,
antisséptico e descongestionante nasal.
Útil nas mamadas. Facilita a respiração
durante o sono.

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

“FISIORINUS É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.”

Floxina
ofloxacino

Reg. MS 1.0715.0097.001-1

Apresentação:
Comprimido - Caixa com 10 comprimidos
Fórmula:
ofloxacino 200mg
Classe terapêutica:
Antibiótico sistêmico

Indicações Terapêuticas: ofloxacino é indicado nas infecções causadas por bactérias sensíveis a esta quinolona tais como infecções urinárias, das vias aéreas superiores,
uretrites gonocócicas, infecções ginecológicas, infecções da pele e tecido subcutâneo e infecções da cavidade abdominal. Contraindicações: O ofloxacino não deve ser
administrado a pacientes com antecedentes de hipersensibilidade ao ofloxacino e outros quinilônicos. Como outros quinolônicos, ofloxacino não deve ser usado em crianças
e adolescentes com idade inferior a 17 anos e em mulheres grávidas ou em lactação, pois com a limitada experiência no estabelecimento da segurança deste produto não
se pode descartar o risco de lesão da cartilagem articular, com retardo na ossificação em indivíduos em fase de crescimento. Da mesma forma que outros ácidos orgânicos,
deve ser administrados com cautela em pacientes epilépticos ou com história de convulsão e deficiência da glicose-6-fosfato desidrogenase. Precauções: Por ter eliminação
renal, o ofloxacino deve ser administrado com cautela em pacientes com alterações da função renal, ajustando-se a dose conforme o caso. Caso apareçam reações cutâneas
o tratamento deve ser descontinuado. Na eventualidade de aparecerem sintomas sugestivos de anafilaxia, assim como mal-estar, sudorese, dispnéia e hipotensão, deve ser
iniciado o tratamento corretivo imediatamente e interrompido o uso do ofloxacino. Interações Medicamentosas: Floxina não deve ser administrado juntamente com
antiácidos contendo hidróxido de alumínio ou magnésio, pois pode ocorrer redução de sua absorção gastrintestinal. Medicações que contenham ferro e zinco requerem a
mesma precaução. A administração concomitante com anticoagulantes poderá necessitar de ajuste na dosagem de ofloxacino. Reações adversas: A incidência de efeitos
colaterais com uso de ofloxacino é considerado baixa. Os efeitos colaterais relativos ao sistema gastrintestinal, como náuseas, vômitos e diarréia são os mais freqüentes.
Em seguida os efeitos ligados ao sistema nervoso central aparecem com relativa freqüência e são eles: cefaléia e distúrbios do sono. Os distúrbios dermatológicos podem
também aparecer e os mais freqüentes são erupções da pele, pruridos, “rash” cutâneo, eczemas. Outras reações adversas têm sido descritas em uns poucos casos como
febre, nervosismo, taquicardia, estomatite, fotofobia. Não há aparentemente relação entre a incidência e a severidade dos efeitos colaterais e a dosagem da administração de
ofloxacino. Todos estes efeitos melhoram com a redução das doses. Posologia: Administrar, conforme a gravidade do quadro clínico, por via oral, 1 ou 2 comprimidos, com
intervalos de 12 horas. A duração do tratamento depende da gravidade da infecção, da sensibilidade do patógeno e da resposta clínica do paciente. As infecções urinárias
não-complicadas (cistites) respondem favoravelmente a um período de tratamento de 3 a 5 dias. As infecções urinárias complicadas (pielonefrites) podem ser tratadas por
períodos de 5 a 10 dias. Para a maioria das outras infecções (de pele e subcutâneas, pulmonares, da cavidade abdominal, das vias biliares, endometrites e anexites), um
tratamento de 7 a 10 dias é suficiente. Para o tratamento de infecções por estreptococos beta-hemolíticos, será necessário um período mínimo de 10 dias de tratamento. Até
que se possua um conhecimento maior do medicamento, a duração do tratamento não deverá exceder 4 semanas. Em casos de infecções em pacientes imunodeprimidos
ou em caso de infecção de origem hospitalar por germes como Acinobacter sp, Serratia sp ou Staphylococcus aureus, é recomendada uma associação antibiótica. Ajuste na
alteração da função renal: Em pacientes sob diálise peritoneal, uma dose de 200mg deve ser dada a cada 48 horas. Quando o clearance de creatinina estiver entre 50 e
20ml/min (creatinina sérica entre 1,5 a 5mg/dl), doses de 200mg deverão ser administrada a cada 24 horas. Quando a clearance de creatinina for inferior a 20ml/min com
concentração sérica equivalente de creatinina acima de 5mg/dl, as doses de 200mg deverão ser administradas a cada 48 horas. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

“EXPECTRAT É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.”
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Flucozen

Reg. MS 1.0715.0123-002-1

fluconazol

Apresentação:
Cápsula de 150mg - Caixa com 1 cápsula
Cápsula de 100mg - Caixa com 8 cápsulas
Fórmula:
fluconazol 150mg e 100mg

Forgastry

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA
RDC nº 199/2006. AFEnº 1.00.715-1

Apresentação:
Suspensão - Frasco com 240ml

Indicações:
Antiácido, coadjuvante no tratamento de úlceras
gástricas e duodenais e esofagite de refluxo.

hidroxido de alumínio
hidroxido de magnésio

Fórmula:
hidróxido de alumínio 60mg/ml
hidróxido de magnésio 40mg/ml

Classe terapêutica:
Antimicótico sistêmico de uso oral

Classe terapêutica: Antiácido

Reg. MS 1.0715.0123-003-8

PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? FLUCOZEN (fluconazol) cápsulas de 100 mg é indicado para o tratamento de infecções fúngicas causadas pelos
seguintes fungos: 1- Cryptococcus neoformans, incluindo as infecções na meninge (membrana que envolve o sistema nervoso central, cérebro e medula), pulmões e pele em
pacientes sem e com imunossupressão (alteração do sistema de defesa), tais como os portadores do vírus HIV e os submetidos a transplantes de órgãos. FLUCOZEN também
está indicado para o tratamento de manutenção que previne a recidiva (recaída na doença, depois de achar que já estava curado) da infecção por esse fungo em portadores
do vírus HIV. 2- membros do gênero Candida, incluindo as infecções sistêmicas (em todo o organismo) e mucosa (membrana que reveste os órgãos) em pacientes com e sem
imunossupressão, internados em unidades de terapia intensiva ou em tratamento citotóxico (tóxico para as células, geralmente usados para o tratamento de câncer).
FLUCOZEN é indicado para a profilaxia (prevenção) de infecções fúngicas em pacientes com imunossupressão devido à infecção pelo vírus HIV e pelo tratamento de doenças
malignas (tumores). QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? FLUCOZEN não deve ser utilizado se você tem hipersensibilidade (alergia) ao fluconazol ou a
compostos azólicos (classe química do fluconazol) ou ainda, a qualquer componente da fórmula. Não tome FLUCOZEN com terfenadina (medicamento antialérgico),
cisaprida, astemizol, eritromicina, pimozida e quinidina, porque pode ser perigoso e provocar alterações do ritmo do coração. Para mais informações, leia as questões “4. O
que devo saber antes de usar este medicamento?” e “8. Quais os males que este medicamento pode me causar?”O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE
MEDICAMENTO? Se você possui doenças graves, como problemas cardíacos, dos rins e/ou fígado, comunique o seu médico antes de iniciar o tratamento com FLUCOZEN.
Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. Informe imediatamente o seu médico em caso de
suspeita de gravidez. Mulheres que têm potencial de engravidar devem usar um método contraceptivo durante o uso de FLUCOZEN. FLUCOZEN é encontrado no leite
materno, portanto não deve ser usado por mulheres que estejam amamentando sem orientação médica. Avise seu médico ou cirurgião-dentista se você estiver amamentando
ou vai iniciar amamentação durante o uso deste medicamento. Ao dirigir veículos ou operar máquinas deve-se levar em consideração que ocasionalmente podem ocorrer
tonturas ou convulsões. Sempre avise ao seu médico sobre todas as medicações que você toma quando ele for prescrever uma medicação nova. O médico precisa avaliar se
as medicações reagem entre si alterando a sua ação, ou da outra; isso se chama interação medicamentosa: - anticoagulantes (por exemplo, varfarina): o uso com FLUCOZEN
pode intensificar a ação dessas medicações aumentando o risco de sangramentos; -benzodiazepínicos podem ter sua concentração no sangue aumentada, assim como seus
efeitos psicomotores (na coordenação dos movimentos e no nível de consciência); - cisaprida, astemizol, pimozida, quinidina, eritromicina e terfenadina são contraindicados
para uso concomitante com FLUCOZEN. Podem gerar alterações do ritmo cardíaco; - celecoxibe e ciclosporina podem ter sua concentração sanguínea (quantidade da
medicação no sangue) aumentada; - tacrolimo usado com FLUCOZEN pode resultar em nefrotoxicidade (lesões nos rins); - hidroclorotiazida, teofilina, tofacitinibe, voriconazol,
fenitoína, zidovudina, saquinavir, sirolimo, alcaloides da vinca, metadona, carbamazepina, antidepressivos tricíclicos, anti-inflamatórios não esteroidais, bloqueadores do
canal de cálcio, losartana, fentanila, halofantrina e outros medicamentos metabolizados (transformados) pelo fígado podem ter sua concentração sanguínea aumentada; ciclofosfamida usada com FLUCOZEN pode aumentar a quantidade de creatinina (substância produzida pelo rim) e bilirrubinas (substâncias produzidas pelo fígado); alfentanila usada com FLUCOZEN pode ter redução em sua eliminação; - medicamentos inibidores da HMG-CoA redutase (p. ex.: sinvastatina, atorvastatina) usados com
FLUCOZEN podem aumentar o risco do paciente evoluir com dor muscular (miopatia) e morte das células musculares (rabdomiólise); - FLUCOZEN aumenta o metabolismo
da prednisona quando utilizados concomitantemente; - vitamina A usada com FLUCOZEN aumenta o risco de pseudotumor intracraniano (aumento da pressão dentro do
crânio, sem lesão), que reverte com a suspensão dos medicamentos; - rifabutina usada com FLUCOZEN pode gerar lesões nos olhos chamadas uveítes; - rifampicina pode
reduzir a quantidade de FLUCOZEN no sangue; - sulfonilureias (medicamento usado para reduzir a quantidade de glicose – açúcar – no sangue) usadas com FLUCOZEN
podem ter o tempo de duração dos seus efeitos aumentados. Para mais informações, leia as questões “3. Quando não devo usar este medicamento?” e “8. Quais os males
que este medicamento pode me causar?”Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento. Não use medicamento
sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? As cápsulas de FLUCOZEN podem ser
administradas juntamente com as refeições e devem ser engolidas inteiras. A dose diária de FLUCOZEN deve ser baseada na natureza e gravidade da infecção fúngica. Isto
deve ser decidido pelo seu médico. Um período inadequado de tratamento poderá levar à volta da infecção ativa. Siga corretamente as orientações do seu médico e
mantenha o tratamento pelo período solicitado. Em adultos as doses recomendadas para tratamento de infecções graves (p. ex.: meningite por criptococos ou candidíase
sistêmica) são de 400 mg no primeiro dia (ou 6 mg/kg para crianças) seguidos de doses diárias de 200 a 400 mg/dia (ou 3-6 mg/kg em crianças). O tempo de tratamento
dependerá da evolução clínica do paciente. Em infecções por Candida em mucosa orofaríngea, as doses recomendadas são de 50-100 mg/dia por 7 a 14 dias, podendo ser
prolongadas de acordo com a evolução do caso. Para profilaxia (prevenção) de infecções por Candida as doses recomendadas são de 50 a 400 mg/dia. Uso em Pacientes
com Insuficiência Renal: o médico pode precisar ajustar a dose de acordo com a capacidade de filtração dos rins. Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre
os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico. Este medicamento não deve ser partido, aberto
ou mastigado. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? Reações adversas comuns (ocorrem entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam
este medicamento): cefaleia (dor de cabeça), dor abdominal, diarreia, náuseas (enjoos), vômitos, aumento de algumas substâncias do fígado no sangue (alanina
aminotransferase, aspartato aminotransferase, fosfatase alcalina), rash (vermelhidão da pele). Reações adversas incomuns (ocorrem entre 0,1% e 1% dos pacientes que
utilizam este medicamento): insônia, sonolência, convulsões, tontura, parestesia (dormência e formigamento), alteração do sabor, vertigem (tontura), dispepsia (má digestão),
flatulência (excesso de gases no estômago ou intestinos), boca seca, colestase (parada ou dificuldade da eliminação da bile), icterícia (coloração amarelada da pele e
mucosas por acúmulo de pigmentos biliares), aumento da bilirrubina (substância produzida pelo fígado) no sangue, prurido (coceira), urticária (alergia da pele), aumento da
sudorese (transpiração), erupção medicamentosa (aparecimento de lesões na pele devido ao uso do medicamento), mialgia (dor muscular), fadiga (cansaço), mal-estar,
astenia (fraqueza), febre. Reações adversas raras (ocorrem entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento): agranulocitose (desaparecimento da célula
de defesa granulócito), leucopenia (redução de células de defesa – leucócitos – no sangue), neutropenia (diminuição de um tipo de células de defesa no sangue: neutrófilos),
trombocitopenia (diminuição das células de coagulação do sangue: plaquetas), anafilaxia (reação alérgica grave), angioedema (inchaço das partes mais profundas da pele
ou da mucosa, geralmente de origem alérgica), hipertrigliceridemia (aumento da quantidade de triglicérides – um tipo de gordura – no sangue), hipercolesterolemia
(colesterol alto), hipocalemia (redução da quantidade de potássio no sangue), tremores, torsade de pointes, prolongamento QT (alterações do ritmo do coração), toxicidade
hepática (do fígado), incluindo casos raros de fatalidades, insuficiência hepática (falência da função do fígado), necrose hepatocelular (morte de células do fígado), hepatite
(inflamação do fígado), danos hepatocelulares (lesões das células do fígado), necrólise epidérmica tóxica (destruição e morte de células da pele), síndrome de StevensJohnson (reação alérgica grave com bolhas na pele e mucosas), pustulose exantematosa generalizada aguda (aparecimento de lesões vermelhas e cheias de pús na pele),
dermatite esfoliativa (descamação da pele), edema facial (inchaço no rosto), alopecia (perda de cabelo). Pacientes portadores do vírus HIV têm mais chances de desenvolver
reações na pele e alergias. Caso apareça alguma lesão, pare de tomar o medicamento e procure o médico. FLUCOZEN é metabolizado (transformado para ser excretado) pelo
fígado, o que aumenta os riscos de problemas nesse órgão. Se aparecerem sintomas como náuseas, vômitos e icterícia – coloração amarelada da pele – avise imediatamente
o seu médico. Para mais informações leia as questões “3. Quando não devo usar este medicamento?” e “4. O que devo saber antes de usar este medicamento?”Informe
ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu
serviço de atendimento. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.
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SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

“FORGASTRY É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.”

Fungiderm

iodo + iodeto de potássio
ácido salicílico + ácido benzóico
+ tintura de benjoim

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA
RDC nº 199/2006. AFEnº 1.00.715-1

Indicações: Antimicótico para uso tópico em
infecções dermatológicas menores.

Apresentação:
Frasco com 50ml
Fórmula:
iodo 5mg/ml
iodeto de potássio 10mg/ml
ácido salicílico 20mg/ml
ácido benzóico 20mg/ml
tintura de benjoim 50mg/ml
Classe terapêutica:
Antimicótico
SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

“FUNGIDERM É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.”

Homatropin

Indicações: Como medicação antiespasmódica
nas cólicas de lactente, espasmos agudos dos tratos
metilbrometo de homatropina
gastrintestinal, biliar e geniturinário, assim como cólicas
biliares e renais.- Contraindicações: Hipersensibilidade
ao Metilbrometo de homatropina ou outros derivados
Apresentação:
atropínicos. Glaucoma, doenças cardíacas graves, íleo
Solução oral - Frasco com 15ml
paralítico, atonia intestinal do idoso ou debilitados,
colite ulcerativa grave com megacólon, miastenia grave,
Fórmula:
hérnia hiatal acompanhada de refluxo gastroesofágico.
- Precauções e Advertência: Deve ser administrado
metilbrometo de homatropina 2mg/ml
com cautela em pacientes com hipertrofia prostática,
hipertensão e hipertireoidismo. Em ambiente com
Classe terapêutica:
temperatura elevada pode ocorrer prostação pelo calor
Antiespasmódico/Anticolinérgico
(febre e choque térmico devido à sudorese diminuída).
gastrintestinal
Como podem ocorrer visão turva e tonturas, o paciente
deve ter cautela ao operar ou dirigir máquinas. Interações Medicamentosas: Pode intensificar a
ação anticolinérgica de antidepressivos tricíclicos, antihistamínicos, quinidina, amantadina e disopiramida. O uso concomitante de antagonistas da dopamina, como, por exemplo, metoclopramida, pode resultar numa diminuição
da atividade de ambos os fármacos ao nível do trato gastrintestinal. Homatropin (Metilbrometo de homatropina) pode aumentar a ação taquicárdica dos agentes betaadrenérgicos. - Reações adversas: Secura na boca, retenção urinária, visão turva, taquicardia, palpitação, midríase, aumento da pressão intra-ocular, perda do paladar,
cefaléia, nervosismo, irritabilidade, tonturas, fraqueza, insônia, náuseas, vômitos, constipação, dor músculo-esquelética, agitação psicomotora. - Posologia: Lactentes e
crianças até 12 anos:1 gota por quilograma de peso corpóreo, 3 a 4 vezes ao dia, conforme critério médico. Adultos:2,5 a 5 mg (30 a 60 gotas), 4 vezes ao dia até o máximo
de 30 mg ao dia ou conforme critério médico. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.
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Iodeton

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA
RDC nº 199/2006. AFEnº 1.00.715-1

iodeto de potássio

Miclonazol
clotrimazol

Apresentação:
Xarope - frasco com 100ml

Indicações: Como expectorante, em tratamento
de curta duração, por via sistêmica, nas doenças
pulmonares que apresentam catarro viscoso,
como bronquite crônica, asma brônquica e
traqueobronquites.

Fórmula:
iodeto de potássio 100mg/5ml
Classe terapêutica:
Expectorante simples

Apresentação:
Creme - bisnaga com 20 g
Fórmula:
clotrimazol 10 mg/g
Reg. MS 1.0715.0110.001-0

Classe terapêutica:
Antimicótico para uso tópico

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

“IODETON É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.“

Indicações: MICLONAZOL creme é indicado para o tratamento de infecções fúngicas (micoses) da pele causadas por dermatófitos, leveduras e outros microorganismos, como Malassezia furfur, e infecções da pele causadas por Corynebacterium minutissimum.
Isso pode ocorrer, por exemplo, nas seguintes formas:
Micoses dos pés (pé-de-atleta), entre os dedos das mãos ou dos pés, no sulco da base da unha (paroníquia), também em combinação com micoses das unhas;
infecções da pele infectadas adicionalmente por micro-organismos sensíveis a MICLONAZOL; micoses da pele e de suas pregas, candidíase superficial, pitiríase
versicolor (tinha versicolor), infecções com Corynebacterium minutissimum (eritrasma), dermatite seborreica com envolvimento dos microrganismos acima;
adicionalmente, MICLONAZOL creme pode ser utilizado em infecções dos órgãos genitais externos da mulher e áreas próximas causadas por leveduras (vulvite por
Cândida); inflamações da glande e prepúcio do pênis causadas por leveduras (balanite por Cândida).
SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

“MIClONAZOL É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.“

Laringex

Micoplex

Reg. MS 1.0715.0180.003-9

cloreto de cetilpiridínio

Indicações: LARINGEX PASTILHAS
(cloreto de cetilpiridínio) possui em sua
composição o ingrediente ativo cloreto
de cetilpiridínio que apresenta uma ação
antisséptica, auxiliando no
combate aos germes da boca,
promovendo uma sensação de alívio
e conforto. É indicado na higiene oral,
por apresentar um sabor refrescante,
modificando o hálito, proporcionando
sensação agradável e refrescante.

Apresentação:
Pastilhas - Caixa com 16 pastilhas
Fórmula:
cloreto de cetilpiridínio 1,34mg
Classe terapêutica:
Antiséptico

tiabendazol + sulfato de neomicina
Apresentação:
Pomada - bisnaga com 45g
Fórmula:
tiabendazol 50mg, sulfato de neomicina 5mg
Classe terapêutica:
Escabicidas e outros ectoparasiticidas
Reg. MS 1.0715.0013.001-8

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

Indicações: MICOPLEX é indicado no tratamento de escabiose (sarna), infecções por Larva migrans cutânea, afecções micóticas da pele e piodermites (condições
infecciosas) decorrentes de infecções micóticas.

“LARINGEX É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.“

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

“MICOPLEX É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.“

Micotiazol

ácido benzóico + ácido salicílico
+ iodo metálico

Reg. MS 1.0715.0050.001-0

Lima-C
ácido ascórbico

Apresentação:
Comprimidos revestidos - Caixa com 12 comprimidos
revestidos
Fórmula:
ácido ascórbico 500mg
Classe terapêutica:
Monovitaminas, exceto vitamina K
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Por que este medicamento foi indicado?
Este medicamento está indicado para:
- suplemento vitamínico auxiliar do sistema imunológico
e como antioxidante;
- suplemento vitamínico na convalescença;
- para a suplementação de vitamina C na gestação e
aleitamento;
- para suplementação de vitamina C na cicatrização;
- suplemento vitamínico em distas restritivas e
inadequadas.

Apresentação:
Solução - Frasco com 50ml
Fórmula:
ácido benzóico 20mg, ácido salicílico 20mg,
iodo metálico 2,5mg
Classe terapêutica:
Antimicótico para uso tópico
Indicações: Antimicótico para uso tópico em infecções dermatológicas menores.

Reg. MS 1.0715.0014.003-0

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

“LIMA-C É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.”

“MICOTIAZOL É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.”
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Naluril

PARA QUÊ ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?
NALURIL é indicado para o tratamento das infecções
urinárias e intestinais causadas por germes Gramácido nalidíxico
negativos sensíveis ao ácido nalidíxico incluindo a
maioria das cepas de Proteus spp., Klebsiella, Enterobacter
e E. coli (tipos de bactérias). QUANDO NÃO DEVO
USAR ESTE MEDICAMENTO? NALURIL está
Apresentação:
contraindicado em pacientes com hipersensibilidade
Comprimido - Caixa com 56 comprimidos
(alergia ou intolerância) manifesta ao ácido nalidíxico e
compostos relacionados, bem como naqueles com
Fórmula:
histórico de crise convulsiva e em casos de porfiria
ácido nalidíxico 500mg
(doença metabólica que se manifesta através de
problemas na pele e/ou com complicações neurológicas).
Classe terapêutica:
Este medicamento é contraindicado para menores de 3
Antibiótico sistêmico
meses. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE
MEDICAMENTO? ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES Informe seu médico caso seja portador de doenças do
sistema nervoso (epilepsia, convulsões, etc), distúrbios do
fígado e dos rins. Informe também ao médico em caso de
gravidez e amamentação. Suspenda o tratamento em crianças, se elas tiverem dor nas articulações. NALURIL deve ser administrado com cautela aos pacientes com doença
no fígado, arteriosclerose cerebral grave (endurecimento das paredes das artérias) ou deficiência de glicose-6-fosfato desidrogenase (doença hereditária que frequentemente
desencadeia anemia). O tratamento deve ser interrompido em caso de sinais ou sintomas sugestivos de aumento da pressão intracraniana (dentro do crânio), de psicose ou
de outras manifestações tóxicas. Pacientes que fazem uso do ácido nalidíxico devem ser aconselhados a evitar exposição à luz solar direta; ocorrendo sensibilização, a terapia
deverá ser descontinuada. Culturas e testes de sensibilidade devem ser repetidos caso a resposta clínica seja insatisfatória, ou caso ocorra uma recidiva. Se houver
desenvolvimento de resistência ao ácido nalidíxico, ela geralmente surge nas primeiras 48 horas. A resistência cruzada entre o ácido nalidíxico e outros derivados quinolônicos,
como o ácido oxolínico e a cinoxacina, tem sido observada. Efeito no tendão: Foram relatadas alterações no tendão incluindo ruptura de tendão com o uso de ácido nalidíxico.
Se há suspeita de tendinite (inflamação no tendão), o tratamento com ácido nalidíxico deve ser interrompido imediatamente. Gravidez e amamentação - A segurança do
uso do ácido nalidíxico durante a gravidez não foi ainda estabelecida. Assim, NALURIL só deve ser usado durante a gravidez caso os benefícios potenciais ultrapassem os
riscos potenciais, especialmente durante o primeiro trimestre (o ácido nalidíxico atravessa a placenta e mostrou ser absorvido por cartilagens em crescimento em várias
espécies animais) e também durante o último mês de gravidez devido ao risco potencial para o recém-nascido. A exposição ao ácido nalidíxico in utero pode levar à presença
de concentrações significativas do ácido nalidíxico no recém-nascido logo após o nascimento. O ácido nalidíxico é excretado no leite materno e por isso está contraindicado
durante a lactação. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. Populações especiais - Pacientes idosos - O uso de
NALURIL em pacientes idosos que em geral já apresentam comprometimento de órgãos deve ser cuidadosamente monitorado. Uso em crianças pré-púberes: O ácido
nalidíxico e drogas a ele relacionadas podem produzir erosões na cartilagem de articulações de suporte, além de outros sinais de artroplastia (operação de uma articulação
para restituir-lhe o quanto possível a mobilidade e a função) em animais jovens, na maioria das espécies testadas. Sugere-se, pois, até o esclarecimento da significância clínica
deste achado, que a administração do fármaco a crianças pré-púberes seja seguida de observação médica cuidadosa. Surgindo sintomas de dores nas articulações, o
tratamento deve ser interrompido. Pacientes com insuficiência Renal (dos rins) e Hepática (do fígado) - Nos tratamentos por tempo superior a duas semanas, devem ser
realizados testes periódicos das funções do fígado e do rim, bem como hemograma (exame que avalia as células sanguíneas, as da série branca e vermelha, contagem de
plaquetas, e os índices hematológicos). Pacientes com redução acentuada da função dos rins devem ser tratados com cautela, podendo haver necessidade de reduzir a dose
(Vide Posologia). - INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS - Medicamento-medicamento - O ácido nalidíxico pode aumentar os efeitos de anticoagulantes orais, tais como a
warfarina ou a bis-hidroxicumarina, pelo deslocamento de quantidade significativa desses medicamentos dos sítios de ligação na albumina (principal proteína do sangue)
sérica. Deve ser realizada monitoração apropriada do tempo de protrombina (medida laboratorial para avaliar a coagulação) e eventual ajuste da dose do anticoagulante. A
ação do ácido nalidixico pode ser inibida por certos agentes bacteriostáticos (substâncias que diminuem ou inibem o crescimento bacteriano) como tetraciclina, cloranfenicol
e nitrofurantoína, sendo esta última um antagonista do ácido nalidíxico in vitro. A probenecida (substância utilizada para aumentar a durabilidade do efeito medicamentoso)
pode reduzir a eficácia do ácido nalidíxico nas infecções urinárias, e aumentar o risco de toxicidade sistêmica. Toxicidade gastrintestinal séria pode estar associada com o uso
concomitante de ácido nalidíxico e melfalan. Medicamento-exame laboratorial e não laboratorial Os pacientes que tomam NALURIL podem apresentar uma reação
falsamente positiva para glicose urinária em testes baseados na redução do cobre. Os testes específicos para glicose baseados em reações enzimáticas, porém, não costumam
apresentar reação falsamente positiva. Pacientes em tratamento com NALURIL podem apresentar alteração nos valores de esteróides urinários, 17-ceto e cetogênicos, em
testes baseados na presença de ácido vanililmandélico na urina. O teste de Porter-Silber poderá ser utilizado como alternativa para a dosagem de 17-hidroxicorticosteróides.
Informe ao seu médico se você está fazendo uso de algum outro medicamento. Não use medicamento sem o conhecimento de seu médico. Pode ser perigoso para
sua saúde. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? Modo de usar - NALURIL deve ser tomado por via oral de preferência 1 hora antes das refeições, com estômago
vazio. NALURIL comprimidos deve ser ingerido juntamente com líquidos para garantir a correta deglutição. Posologia - Adultos (inclusive idosos): 1 grama (2 comprimidos)
4 vezes ao dia. Para manutenção do tratamento prolongado a dose pode ser reduzida para 500 mg (1 comprimido) 4 vezes ao dia. Não há estudos dos efeitos de NALURIL
administrado por vias não recomendadas. Portanto, por segurança e para garantir a eficácia deste medicamento, a administração deve ser somente por via oral, conforme
recomendado pelo médico. Crianças com mais de 3 meses: 55 mg/kg/dia dividida em 4 tomadas. Para manutenção do tratamento prolongado a dose pode ser reduzida
para 33 mg/kg/dia dividida em 4 tomadas. As crianças com até 39 kg devem tomar a solução oral para que a dose correta possa ser administrada. Populações especiais Pacientes com insuficiência dos rins: quando a depuração da creatinina (teste da função renal) for igual ou inferior a 20 mL/minuto, administrar a metade das doses
recomendadas acima. Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o
conhecimento de seu médico. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? Reação muito comum (ocorre em mais de 10% dos pacientes que
utilizam este medicamento). Reação comum (ocorre entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento). Reação incomum (ocorre entre 0,1% e 1% dos
pacientes que utilizam este medicamento). Reação rara (ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento). Reação muito rara (ocorre em menos de
0,01% dos pacientes que utilizam este medicamento). As reações adversas observadas após administração oral de NALURIL incluem: Efeitos no Sistema Nervoso Central:
sonolência, tontura, fraqueza, dor de cabeça e vertigem (tontura). Foram relatados raros casos de psicose tóxica ou de breves convulsões, geralmente após doses excessivas.
Em geral, as convulsões ocorreram em pacientes com fatores predisponentes, tais como epilepsia ou arteriosclerose (endurecimento das paredes das artérias) cerebral.
Foram ocasionalmente observados, em lactentes e em crianças que recebiam doses terapêuticas de ácido nalidíxico, aumento de pressão intracraniana (dentro do crânio)
com abaulamento da fontanela molera anterior, edema papilar e dor de cabeça. Raros casos de paralisia do sexto par craniano (nervos cranianos) foram reportados. Embora
os mecanismos destas reações sejam desconhecidos, os sinais e sintomas em geral desaparecem rapidamente, sem seqüelas, quando o tratamento é descontinuado. Efeitos
visuais: Perturbações visuais subjetivas e reversíveis têm ocorrido raramente (na maioria das vezes durante os primeiros dias de tratamento). Essas reações incluem aumento
de sensibilidade à luz, modificação da percepção das cores, dificuldade de acomodação visual, diminuição de acuidade visual, visão dupla. Tais efeitos geralmente
desaparecem com a redução da dose ou com a suspensão da terapia. Efeitos gastrintestinais: caracterizados por dores abdominais, náuseas, vômitos e diarreia. Efeitos
alérgicos: erupções na pele, prurido (coceira e/ou ardência), urticária (erupção na pele, geralmente de origem alérgica, que causa coceira), eosinofilia (aumento do número
de um tipo de leucócito do sangue chamado eosinófilo), dor e rigidez articular e, raramente, angioedema (inchaço em região subcutânea ou em mucosas, geralmente de
origem alérgica), choque anafilático (reação alérgica grave) e reação anafilactóide. Efeitos na pele: reações de fotossensibilidade (sensibilidade exagerada da pele à luz)
representadas por eritema (vermelhidão) e bolhas na pele exposta à luz solar direta, geralmente desaparecem entre 2 semanas e 2 meses após a suspensão do tratamento,
mas lesões bolhosas podem continuar aparecendo em caso de novas exposições à luz solar ou de traumas cutâneos, durante até 3 meses. Outros efeitos: ocorrem alterações
no tendão incluindo ruptura de tendão, colestase (redução do fluxo biliar, quer por diminuição ou mesmo interrupção do mesmo), parestesia (sensação anormal como ardor,
formigamento e coceira, percebidos na pele e sem motivo aparente), acidose metabólica (excesso de acidez no sangue), trombocitopenia (diminuição no número de
plaquetas sanguíneas), leucopenia (redução dos glóbulos brancos no sangue) ou anemia hemolítica (diminuição do número de glóbulos vermelhos do sangue em decorrência
da destruição prematura dos mesmos) algumas vezes associada a uma deficiência na atividade da glicose-6-fosfato desidrogenase. Informe seu médico ou farmacêutico o
aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também a empresa através do seu serviço de atendimento. VENDA SOB PRESCRIÇÃO
MÉDICA. SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA.

Neuri B6

cloridrato de piridoxina
Reg. MS 1.0715.0060.001-1

Apresentação:
Comprimido - Caixa com 20 comprimidos
Fórmula:
cloridrato de piridoxina 40mg

Para que este medicamento é indicado?
NEURI-B6 é indicado para prevenção e tratamento
de deficiências de piridoxina (vitamina B6) nos
seguintes casos: dietas restritivas e inadequadas,
necessidades aumentadas na gestação e no
aleitamento, doenças crônicas onde ocorre
diminuição dos níveis de vitaminas no organismo.

Classe terapêutica:
Monovitamina

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

“NEURI B6 É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.“

Neurivit

cloridrato de tiamina
Apresentação:
Comprimido - caixa com 20 comprimidos

Para que este medicamento é indicado?
NEURIVIT é recomendado como auxiliar
no tratamento de pessoas mais sensíveis à
deficiência de vitamina B1.
Como complemento vitamínico e mineral em
doenças crônicas, convalescença.

Reg. MS 1.0715.0062.001-0

Fórmula:
cloridrato de tiamina 100mg
Classe terapêutica:
Monovitamina

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

“NEURIVIT É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.”

Óleo Mineral

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO
SIMPLIFICADA RDC nº 199/2006.
AFE n° 1.00.715-1

Apresentação:
Frasco com 100ml
Fórmula:
óleo mineral

indicações: Este medicamento é indicado como
laxante e terapia em uso tópico para pele ressecada
e áspera.

Classe terapêutica:
Laxante

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

“ÓLEO MINERAL É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.”
30

31

Parartrin

PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?
PARARTRIN (ibuprofeno) comprimidos revestidos
tem ação contra a inflamação (reação de defesa do
ibuprofeno
organismo a uma agressão) dor e febre. PARARTRIN
é indicado no alívio dos sinais e sintomas de
osteoartrite (lesão crônica das articulações ou
Apresentação:
“juntas”) e artrite reumatoide (inflamação crônica
Comprimido 300mg
das “juntas” causada por reações autoimunes,
Caixa com 30 comprimidos
quando o sistema de defesa do corpo agride por
Comprimido 600mg
engano ele próprio), reumatismo articular (inflamação
Caixa com 30 comprimidos
das “juntas”), nos traumas relacionados ao sistema
musculoesquelético (como entorse do tornozelo e
dor nas costas) e alívio da dor após procedimentos
Fórmula:
cirúrgicos em Odontologia, Ginecologia, Ortopedia,
ibuprofeno 300mg e 600mg
Traumatologia e Otorrinolaringologia. QUANDO
NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?
Classe terapêutica:
PARARTRIN não deve ser utilizado em pacientes: (1)
com hipersensibilidade (alergia) ao ibuprofeno, a
Anti-inflamatório e antireumático
Reg. MS 1.0715.0059.001-4
Reg. MS 1.0715.0059.002-2
qualquer componente da fórmula ou a outros
antiinflamatórios não-esteroides – como por exemplo
o ácido acetilsalicílico; (2) portadores da “tríade do ácido acetilsalicílico” (presença das 3 características a seguir: crise de asma – dificuldade para respirar e chiado -, rinite
– inflamação do nariz que leva ao aparecimento de muita secreção e espirros - e intolerância ao ácido acetilsalicílico), (3) tratamento da perioperatório na cirurgia de
revascularização da artéria coronária (cirurgia da ponte de veia safena ou de artéria mamária para obstrução da coronária), (4) insuficiência renal, hepática e cardíaca grave
(diminuição da função dos rins, fígado e coração). O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? Este medicamento não deve ser utilizado por
mulheres grávidas ou que estejam amamentando sem avaliação e seguimento médico. PARARTRIN precisa de uma avaliação cuidadosa entre o risco para o feto e o
benefício para a mãe, que deve ser feita pelo médico ou dentista. Informe imediatamente o seu médico em caso de suspeita de gravidez ou amamentação. Sempre avise ao
seu médico todas as medicações que você toma quando ele for prescrever uma medicação nova. O médico precisa avaliar se as medicações reagem entre si alterando a sua
ação, ou da outra; isso se chama interação medicamentosa. PARARTRIN pode interagir com: (1) anticoagulantes (por exemplo, varfarina), aumentando o risco de sangramento;
(2) medicamentos para hipertensão e diuréticos, reduzindo o efeito desses medicamentos; (3) ácido acetilsalicílico e corticoesteroides (anti-inflamatório hormonal),
aumentando o risco de lesões, sangramento e úlceras gastrintestinais; (5) ciclosporina e talicromo, aumentando o risco de lesão dos rins; (6) lítio e metrotrexato, pode ter a
quantidade desses medicamentos no sangue aumentado; (7) antiácidos podem aumentar os riscos dos eventos adversos do PARARTRIN (vide item 8. Quais os males que
este medicamento pode me causar?). PARARTRIN deve ser usado com cautela em pacientes: (1) portadores de hipertensão e insuficiência cardíaca congestiva (redução da
capacidade do coração de bombear o sangue), pois pode levar à retenção de líquidos e edema (inchaço) periférico (em membros) que podem piorar os sintomas dessas
doenças; (2) doenças cardiovasculares, pois pode aumentar os riscos de eventos tromboembólicos (entupimento dos vasos); (3) história prévia de inflamação, sangramento,
ulceração e/ou perfuração gastrintestinal, pois pode haver aumento dos riscos desses eventos; (4) disfunção (alteração da função) renal, pois PARARTRIN pode reduzir a
quantidade de sangue que chega ao rim, prejudicando o órgão cuja função está alterada. PARARTRIN está indicado para uso exclusivo em adultos. Informe ao seu médico
ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento. Não use medicamento sem o conhecimento de seu médico. Pode ser perigoso para a
sua saúde. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? Efeitos indesejáveis podem ser reduzidos usando-se a menor dose eficaz de PARARTRIN dentro do menor tempo
necessário para controlar os sintomas. O tempo de tratamento adequado deverá ser decisão do seu médico. A dose recomendada é de 600 mg 3 ou 4 vezes ao dia. A dose
de PARARTRIN deve ser adequada a cada caso clínico, e pode ser diminuída ou aumentada a partir da dose inicial sugerida, dependendo da gravidade dos sintomas. A dose
de tratamento deverá ser decisão do seu medico. Não se deve exceder a dose diária total de 3.200 mg. Na ocorrência de distúrbios gastrintestinais (por exemplo, queimação,
náuseas, azia e vômitos), administrar PARARTRIN com as refeições ou leite. Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do
tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico. Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado. QUAIS OS MALES QUE
ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? Podem ocorrer as seguintes reações desagradáveis: cistite (infecção da bexiga), rinite (inflamação do nariz), agranulocitose
(ausência de granulócitos – tipo de célula de defesa – no sangue), anemia (redução do número de células vermelhas no sangue) aplástica (redução da capacidade da medula
em produzir células), eosinofilia, anemia hemolítica (destruição das células vermelhas), neutropenia, pancitopenia (redução do número de todas as células do sangue),
trombocitopenia (redução do número de plaquetas, células sanguíneas responsáveis pela coagulação) com ou sem aparecimento de púrpura (sangramentos nos pequenos
vasos, gerando pequenos sangramentos na pele e mucosas), inibição da agregação plaquetária, reações anafilactoides, anafilaxia (reações alérgicas), redução do apetite,
retenção de líquidos, confusão (diminuição da consciência com pensamentos confusos), depressão, labilidade emocional (descontrole emocional), insônia, nervosismo,
meningite asséptica (inflamação da meninge na ausência de microorganismo infeccioso) com febre e coma, convulsões, tontura, cefaleia (dor de cabeça), sonolência,
ambliopia (visão embaçada e/ou diminuída, escotoma (manchas escuras na visão e/ou alterações na visão de cores) e/ou alterações na visão de cores), olhos secos, perda
da audição e zumbido, insuficiência cardíaca congestiva (redução da capacidade do coração de bombear o sangue) e palpitações, hipotensão (queda da pressão arterial),
hipertensão (aumento da pressão arterial), broncospasmo (redução da passagem de ar pelos brônquios) e dispneia (falta de ar), cólicas ou dores abdominais, desconforto
abdominal, constipação (intestino preso), diarreia, boca seca, duodenite, dispepsia (sensação de “queimação” no estômago), dor epigástrica, sensação de plenitude do trato
gastrintestinal (eructação e flatulência - aumento dos gases), inflamação e/ou úlcera e/ou sangramento e/ou perfuração do estômago, duodeno e/ou intestino, úlcera
gengival (da gengiva), hematêmese (vômito com sangue), indigestão, melena, náuseas, esofagite, pancreatite (inflamação do pâncreas), inflamação do intestino delgado ou
grosso, vômito, úlcera no intestino grosso e delgado, perfuração do intestino grosso e delgado, insuficiência hepática (diminuição da função do fígado), necrose hepática
(destruição das células do fígado), hepatite (inflamação do fígado), síndrome hepato-renal, icterícia (pele e branco dos olhos amarelados), alopecia (queda de cabelos),
eritema multiforme (erupção aguda de lesões na pele com várias aparências: manchas vermelhas planas ou elevadas, bolhas, ulcerações que podem acontecer em todo o
corpo), dermatite esfoliativa (descamação da pele), síndrome de Lyell (necrólise epidérmica tóxica - grandes áreas da pele morrem), reações de fotossensibilidade (excessiva
sensibilidade da pele à exposição do sol), prurido (coceira), rash (vermelhidão da pele - inclusive do tipo maculopapular), síndrome de Stevens-Johnson (forma grave de
eritema multiforme), urticária (reação alérgica da pele), erupções vesículo-bolhosas (lesões com bolhas na pele), insuficiência renal aguda (falência dos rins), azotemia
(aumento dos metabolítos excretados pelo rim no sangue), glomerulite (inflamação dos glomérulos do rim), hematúria (presença de sangue na urina), poliúria (aumento da
quantidade de urina), necrose papilar renal (destruição das células do rim), necrose tubular, nefrite túbulo-intesticial (inflamação em parte dos rins), síndrome nefrótica,
edema (inchaço), glomerulonefrite de lesão mínima (doença relacionada ao rim), pressão sanguínea elevada, diminuição da hemoglobina (substância que fica dentro do
glóbulo vermelho do sangue) e hematócrito (porcentagem de células vermelhas no sangue), diminuição do clearance de creatinina (eliminação de uma substância relacionada
à função do rim), teste de função hepática (função do fígado) anormal e tempo de sangramento prolongado. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.

Pruridol

benzoato de benzila

Indicações: Pruridol é um medicamento
à base de benzoato de benzila, utilizado
no tratamento dos piolhos, lêndeas e da
sarna.

Apresentação:
Emulsão - frasco com 100ml
Fórmula:
benzoato de benzila 0,25g/ml
Classe terapêutica:
Anti-infeccioso tópico
Reg. MS 1.0715.0170.001-8

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

“PRURIDOL É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.”
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Pranolal

Reg. MS 1.0715.0076.002-5
Reg. MS 1.0715.0076.005-1

cloridrato de propranolol
Apresentação:
Comprimido 10mg
Frasco com 50 comprimidos
Comprimido 40mg
Frasco com 50 comprimidos
Comprimido 80mg
Frasco com 20 comprimidos
Fórmula:
cloridrato de propranolol 10mg, 40mg e 80mg
Classe terapêutica:
Betabloqueador

Reg. MS 1.0715.0076.001-7

PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? PRANOLAL é um betabloqueador indicado para: - Controle de hipertensão (pressão alta). - Controle de angina pectoris
(sensação de pressão e dor no peito). - Controle das arritmias cardíacas (alterações no ritmo dos batimentos cardíacos). - Prevenção da enxaqueca (dor de cabeça forte). Controle do tremor essencial. - Controle da ansiedade e taquicardia (aumento dos batimentos cardíacos) por ansiedade. - Controle adjuvante da tireotoxicose (aumento da
secreção da glândula tireoide) e crise tireotóxica. - Controle da cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva (aumento do volume do coração e problemas no seu funcionamento).
- Controle de feocromocitoma (tipo de tumor, geralmente benigno, localizado na glândula supra-renal). Neste caso, o tratamento com PRANOLAL deve apenas ser iniciado
na presença de um bloqueio alfa efetivo. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? PRANOLAL, assim como outros betabloqueadores, não deve ser utilizado
na presença de: - conhecida hipersensibilidade (alergia) ao propranolol e aos outros componentes da fórmula; - hipotensão (pressão baixa); - bradicardia (diminuição dos
batimentos cardíacos); - distúrbios graves da circulação arterial periférica (alterações na circulação sanguínea); - síndrome do nó sino-atrial (um tipo de arritmia cardíaca);
- feocromocitoma (tipo de tumor, geralmente benigno, localizado na glândula supra-renal) não tratado; - insuficiência cardíaca descompensada (problemas no funcionamento
do coração); - angina de Prinzmetal (sensação de pressão e dor no peito em repouso); - choque cardiogênico (problemas graves na circulação do coração); - acidose
metabólica (alto nível de ácidos no sangue); - após jejum prolongado; - bloqueio cardíaco de segundo ou terceiro grau (bloqueio nos impulsos elétricos do coração); histórico de asma brônquica ou broncoespasmo (contrações nos brônquios do pulmão). PRANOLAL não deve ser utilizado por pacientes com predisposição à hipoglicemia,
isto é, pacientes após jejum prolongado ou pacientes com reservas contraregulatórias restritas (nível de certos hormônios como glucagon e adrenalina). O QUE DEVO
SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? Em caso de cirurgia, informar ao médico anestesista que você está em tratamento com PRANOLAL. Informe seu médico
se você tem problemas pulmonares, circulatórios, cardíacos, hepáticos, renais ou de tireoide, ou se teve sintomas de baixa taxa de açúcar no sangue (hipoglicemia). Informe
também se você tem diabetes, inchaço nos tornozelos, falta de ar e feocromocitoma (tipo de tumor, geralmente benigno, localizado na glândula supra-renal) que ainda não
está sendo tratado com outros medicamentos. Informe ainda se você está de jejum ou se esteve em jejum recentemente. PRANOLAL pode bloquear/modificar os sinais e
sintomas da hipoglicemia (baixa quantidade de açúcar no sangue), especialmente taquicardia (aumento dos batimentos cardíacos). PRANOLAL pode causar hipoglicemia,
mesmo em pacientes não-diabéticos, por exemplo, recém-nascidos, lactentes (crianças em fase de amamentação), crianças, pacientes idosos, pacientes submetidos à
hemodiálise, pacientes com doença hepática crônica (doença no fígado) e pacientes com superdosagem. Deve-se ter cuidado ao administrar PRANOLAL concomitantemente
com terapia hipoglicêmica em pacientes diabéticos. PRANOLAL pode prolongar a resposta hipoglicêmica à insulina. PRANOLAL pode mascarar os sinais da tireotoxicose.
Informe seu médico caso você apresente sintomas de redução da frequência cardíaca (diminuição dos batimentos cardíacos). Neste caso pode ser necessária a redução da
dosagem. Se você sofre de doença cardíaca isquêmica (problemas no coração devido à circulação deficiente), o tratamento com PRANOLAL não deve ser interrompido de
repente. Neste caso ou pode-se substituir o tratamento com PRANOLAL por doses equivalentes de outro medicamento ou suspende-se gradualmente o tratamento com
PRANOLAL. Antes de iniciar seu tratamento com PRANOLAL informe seu médico se você possui histórico de reações anafiláticas (reações alérgicas). Informe seu médico se
você tem problemas com cirrose descompensada. Houve relatos sugerindo que o tratamento com propranolol pode aumentar o risco de desenvolvimento de encefalopatia
hepática. Efeitos sobre a capacidade de dirigir automóveis e operar máquinas: o uso de PRANOLAL provavelmente não resultará em comprometimento da capacidade de
dirigir automóveis ou operar máquinas. Entretanto, deve ser levado em consideração que ocasionalmente vertigem e fadiga podem ocorrer. Se você sentir um destes sintomas,
não deve dirigir automóveis ou operar máquinas. Uso durante a gravidez e lactação - Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação
médica. PRANOLAL não deve ser administrado durante a gravidez, a menos que seu uso seja essencial. A maioria dos medicamentos da classe do propranolol passa para o
leite materno embora em quantidades variáveis. Portanto, a amamentação não é recomendada após a administração desses compostos. Informar ao médico se está
amamentando. Este medicamento pode causar doping. Interações medicamentosas - PRANOLAL modifica a taquicardia da hipoglicemia. Deve-se tomar cuidado ao se
instituir o uso de PRANOLAL concomitantemente a tratamento hipoglicêmico em pacientes diabéticos. O propranolol pode prolongar a resposta hipoglicêmica à insulina.
Informe seu médico se estiver tomando outros medicamentos betabloqueadores (inclusive colírios) ou outros medicamentos para tratamento de problemas do coração e
circulação (anti-hipertensivos, antiarrítmicos, por exemplo, disopiramida e amiodarona), bloqueadores do canal de cálcio (por exemplo, verapamil, diltiazem e nifedipino),
agentes simpatomiméticos (por exemplo, adrenalina), cimetidina, hidralazina, ergotamina, diidroergotamina, inibidores da prostaglandina sintetase (por exemplo,
indometacina e ibuprofeno), clorpromazina, anestésicos (por exemplo, lidocaína), quinidina, propafenona, rifampicina, teofilina, varfarina, tioridazina, inibidores da MAO
(monoaminoxidase), álcool, anti-inflamatórios, medicamentos para diabetes, para tratamento de úlcera, para prevenção de trombose das veias, medicamentos para asma,
para tuberculose, para enxaqueca e antidepressivos. O resultado do tratamento poderá ser alterado se PRANOLAL for tomado ao mesmo tempo que estes medicamentos.
Se você estiver tomando clonidina e PRANOLAL ao mesmo tempo, você não deve parar de tomar a clonidina ou PRANOLAL sem consultar o seu médico. Informe ao seu
médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento. Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso
para a sua saúde. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? Modo de usar - Os comprimidos de PRANOLAL devem ser administrados por via oral, engolidos inteiros
com água. Posologia - Adultos - Hipertensão - Dose inicial de 80 mg, duas vezes ao dia, que pode ser aumentada em intervalos semanais, de acordo com a resposta. A dose
usual está na faixa de 160-320 mg por dia. A administração em conjunto com diuréticos ou outros medicamentos anti-hipertensivos causa uma diminuição adicional da
pressão arterial. O limite máximo diário de administração de PRANOLAL para o tratamento da hipertensão é de 640 mg. Angina, ansiedade, enxaqueca e tremor essencial
- Dose inicial de 40 mg, duas ou três vezes ao dia, que pode ser aumentada em igual quantidade, em intervalos semanais, de acordo com a resposta do paciente. Uma
resposta adequada para ansiedade, enxaqueca e tremor essencial é geralmente observada na faixa de 80-160 mg/dia e, para angina, na faixa de 120-240 mg/dia. A mínima
dose diária para tremor essencial pode ser de 40 mg. O limite máximo diário de administração de PRANOLAL para cada um dos tratamentos listados abaixo é de: Angina
pectoris: 480 mg; Ansiedade: 160 mg; Enxaqueca: 240 mg; Tremor: 160 mg. Arritmia, taquicardia por ansiedade, cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva e tireotoxicose
- Dose de 10 a 40 mg, três ou quatro vezes ao dia. O limite máximo diário de administração de PRANOLAL para cada um dos tratamentos listados abaixo é de: Arritmia:
240 mg; Taquicardia por ansiedade: 160 mg; Cardiomiopatia: 160 mg; Tireotoxicose: 160 mg. Feocromocitoma (PRANOLAL deve ser usado apenas na presença de efetivo
bloqueio alfa) - Pré-operatório: recomendam-se 60 mg diários, por três dias. Casos malignos inoperáveis: 30 mg diários. O limite máximo diário de administração de
PRANOLAL para o tratamento do feocromocitoma é de 60 mg para pré-operatório e de 30 mg para casos malignos inoperáveis. Tabela - Resumo das doses de PRANOLAL
para Adultos (em doses divididas) Dose mínima/dia - Dose máxima/dia - Hipertensão 160 mg / 640 mg - Angina pectoris 80 mg / 480 mg - Arritmias 30 mg / 240 mg Enxaqueca 80 mg / 240 mg - Tremor 40 mg / 160 mg - Ansiedade 80 mg / 160 mg - Taquicardia por ansiedade 30 mg / 160 mg - Tireotoxicose 30 mg / 160 mg Cardiomiopatia 30 mg / 160 mg - Feocromocitoma 60 mg (pré-operatório) / 60 mg - 30 mg (manutenção) / 30 mg. Pacientes idosos - A dosagem de PRANOLAL deve ser
determinada individualmente, de acordo com a resposta clínica. Crianças - A dose deve ser determinada individualmente. As doses recomendadas são: Arritmias,
feocromocitoma, tireotoxicose - Dose de 0,25 a 0,50 mg/kg, três ou quatro vezes ao dia, como for necessário. Enxaqueca - Abaixo de 12 anos: 20 mg, duas ou três vezes
ao dia. Acima de 12 anos: a mesma dose de adultos. Insuficiência hepática ou renal - Uma vez que a meia-vida pode ser aumentada em pacientes com insuficiência hepática
ou renal significativa, deve-se ter cuidado quando estiver iniciando o tratamento e selecionando a dose inicial nestes pacientes. Siga a orientação de seu médico, respeitando
sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO
PODE ME CAUSAR? PRANOLAL é geralmente bem tolerado. As seguintes reações adversas têm sido relatadas com o uso de PRANOLAL: Reação comum (ocorre entre
1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento): fadiga (cansaço) e/ou lassitude (relaxamento) frequentemente passageira, bradicardia (diminuição dos batimentos
cardíacos), extremidades frias, fenômeno de Raynaud (palidez, dormência e dor nos dedos), distúrbios do sono e pesadelos. Reação incomum (ocorre entre 0,1% e 1% dos
pacientes que utilizam este medicamento): distúrbios gastrointestinais náuseas, vômito e diarreia. Reação rara (ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este
medicamento): vertigem (tontura), trombocitopenia (diminuição no número de plaquetas no sangue), piora da insuficiência cardíaca (problemas no funcionamento do
coração), precipitação do bloqueio cardíaco (bloqueio nos impulsos elétricos do coração), hipotensão postural (diminuição da pressão sanguínea ao passar para a posição
ereta), alucinações, psicoses (problemas mentais que geralmente causam mudança de personalidade), alterações de humor, confusão, púrpura (manchas na pele), alopecia
(queda de cabelo), reações cutâneas psoriasiformes (manchas vermelhas na pele cobertas com escamas), agravamento da psoríase (manchas vermelhas na pele cobertas
com escamas), exantema (erupções na pele), parestesia (sensação anormal de picada e formigamento na pele), olhos secos, distúrbios visuais (alterações na visão),
broncoespasmo (contração dos brônquios do pulmão) em pacientes com asma brônquica ou história de queixas asmáticas (algumas vezes com resultado fatal). Reação
muito rara (ocorre em menos de 0,01% dos pacientes que utilizam este medicamento): hipoglicemia (diminuição de açúcar no sangue), aumento dos anticorpos antinucleares
(ANA) e miastenia grave (fraqueza muscular). Não interromper o tratamento sem o conhecimento do seu médico. A interrupção, quando necessária, deve ser realizada
gradualmente e sob supervisão médica. Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento.
Informe também a empresa através do seu serviço de atendimento. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.
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Recalplex

Relapax

Reg. MS 1.0715.0035.001-5

polivitamínico

Apresentação:
Solução oral - Frasco com 150ml

diazepam
Indicações: RECALPLEX é indicado
no tratamento dos estados de
hipovitaminoses do complexo B e suas
manifestações: Anemias carenciais devidas
a dietas restritivas e inadequadas
- no período de gestação e aleitamento
- para crianças em fase de crescimento.
É importante que sua alimentação seja
adequada, balanceada e contenha as
fontes de nutrientes necessárias para o
organismo.

Fórmula:
Cada 15ml contém:
cloridrato de tiamina (vit. B1) 15mg, fosfato sódico riboflavina
(vit. B2) 2mg, cloridrato de piridoxina (vit. B6) 4,95 mg,
cianocobalamina (vit. B12) 49,95 mcg,
nicotinamida 45mg, dexpantenol 12,675mg
Classe terapêutica:
Polivitamínico sem minerais

Reg. MS 1.0715.0030.004-0

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

Apresentação:
Comprimido 5mg
Caixa com 20 comprimidos
Display com 500 comprimidos
Comprimido 10mg
Caixa com 20 comprimidos
Display com 500 comprimidos
Fórmula: diazepam 5mg e 10mg
Classe terapêutica:
Ansiolítico simples

“RECALPLEX É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.”
Reg. MS 1.0715.0030.005-9

Reidramax

glicose anidra + citrato de sódio
cloreto de potássio + cloreto de sódio

Indicações: REIDRAMAX após reconstituição
é uma solução para reposiçãode perdas
acumuladas de água e sais (reidratação), ou
para a manutenção da hidaratação (após a
fase de reidratação), em quadros de doença
diarréica aguda.

Apresentação:
Pó para solução oral - Caixa com 2 envelopes com 27,9g
Fórmula:
glicose anidra 20g + citarto de sódio 2,9g
cloreto de potássio 1,5g + cloreto de sódio 3,5g
Classe terapêutica:
Reidratação oral

Reg. MS 1.0715.0092.001-1

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

“REIDRAMAX É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.”

Rinoben

cloreto de sódio + cloreto de benzalcônio

Reg. MS 1.0715.0064.002-4

Apresentação:
Solução nasal - Frasco com 30ml + conta-gotas

Indicações: No tratamento de rinites
agudas, alérgicas e medicamentosas;
inclusive de lactantes e crianças, e
como fluidificante, antisséptico e
descongestionante nasal. Util nas mamadas.
Facilita a respiração durante o sono.

Fórmula:
cloreto de sódio 9,0mg
cloreto de benzalcônio 0,1mg/ml
Classe terapêutica:
Preparação de ação nasal

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

“RINOBEN É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.”

Rubidex

mentol + salicilato de metila

Reg. MS 1.0715.0022.002-1

Apresentação:
Creme - Bisnaga com 30g
Fórmula:
mentol 100mg, salicilato de metila 150mg

Para que este medicamento é
indicado?
RUBIDEX é indicado como analgésico no
tratamento das dores musculares, nos
reumatismos, neuvralgias, torcicolos e
contusãoes.

Classe terapêutica:
Rubefaciente
SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

“RUBIDEX É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.”
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Reg. MS 1.0715.0030.002-2

Reg. MS 1.0715.0030.003-0

PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? Relapax é indicado para alívio sintomático da ansiedade, tensão e outras queixas somáticas ou psicológicas associadas com a síndrome da
ansiedade. Pode também ser útil como coadjuvante no tratamento da ansiedade ou agitação associada a desordens psiquiátricas. Relapax é útil no alívio do espasmo muscular reflexo devido a traumas
locais (lesão, inflamação). Pode ser igualmente usado no tratamento da espasticidade devida a lesão dos interneurônios espinhais e supra espinhais tal como ocorre na paralisia cerebral e paraplegia,
assim como na atetose e na síndrome rígida. Os benzodiazepínicos são indicados apenas para desordens intensas, desabilitantes ou para dores extremas. Relapax só deve ser utilizado quando prescrito
por seu médico. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? Você não deve tomar Relapax se for alérgico a diazepam ou a qualquer componente da fórmula do produto. Relapax não deve
ser administrado se você tiver hipersensibilidade (alergia) aos benzodiazepínicos. Deve-se evitar o uso se você tiver glaucoma de ângulo agudo (aumento da pressão intraocular). Aconselha-se
precaução especial ao se administrar Relapax se você tiver miastenia gravis (doença que causa fraqueza e fadiga muscular), por causa do relaxamento muscular preexistente. Relapax deve ser evitado
se você tiver insuficiência grave dos pulmões ou do fígado e síndrome da apneia do sono (paradas respiratórias durante o sono). Os benzodiazepínicos não são recomendados como tratamento primário
de doença psicótica. Benzodiazepínicos não devem ser usados sozinhos para tratar depressão ou ansiedade associada à depressão, pois poderá ocorrer suicídio desses pacientes. Este medicamento é
contraindicado para menores de 12 anos de idade. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? Uso concomitante de álcool/depressores SNC: O uso concomitante de
Relapax com álcool e/ou depressores do sistema nervoso central (SNC) deve ser evitado. Essa utilização concomitante tem potencial para aumentar os efeitos clínicos de Relapax, incluindo possivelmente
sedação grave, depressão cardiovascular e/ou respiratória clinicamente relevantes (vide item “Interações medicamentosas”). Histórico médico de abuso de álcool ou drogas: Relapax deve ser usado
com muita cautela em pacientes com história de alcoolismo ou dependência de drogas. Relapax deve ser evitado por pacientes com dependência de depressores do sistema nervoso central (SNC),
incluindo álcool. Uma exceção à dependência de álcool é o gerenciamento das reações agudas de retirada. São recomendadas doses menores para pacientes com insuficiência respiratória crônica, por
causa do risco de depressão respiratória. Devem ser usadas pequenas doses em pacientes idosos e debilitados. Devem ser observadas as precauções usuais no caso de pacientes com comprometimento
da função renal ou hepática. Para efeitos na capacidade de dirigir vide item “Efeitos sobre a capacidade de dirigir veículo e operar máquinas”. Para advertências sobre dependência, abstinência e
ansiedade de rebote, vide item “Abuso e dependência”. Reações psiquiátricas e “paradoxais”: reações psiquiátricas, como inquietude, agitação, irritabilidade, agressividade, ilusão, raiva, pesadelos,
alucinações, psicoses, comportamento inadequado e outros efeitos adversos comportamentais, podem ocorrer com o uso de benzodiazepínicos. Quando isso ocorre, deve-se descontinuar o uso da
droga. Esses efeitos são mais prováveis em crianças e idosos. Amnésia: os benzodiazepínicos podem induzir a amnésia anterógrada (incapacidade de reter fatos novos na memória, após a ingestão
do benzodiazepínico). Esta pode ocorrer com o uso de doses terapêuticas, com aumento do risco em doses maiores. Esses efeitos podem estar associados com comportamento inapropriado. Tolerância:
pode ocorrer alguma redução na resposta aos efeitos, após uso repetido de Relapax por período prolongado. Relapax: Pacientes com problemas hereditários raros de intolerância à galactose (a
deficiência Lapp de lactase ou má absorção de glicose-galactose) não devem tomar esta medicação e deverão falar com o seu médico, pois Relapax possui lactose em sua composição. Pacientes sob
uso de Relapax devem ser alertados quanto à realização de atividades perigosas que requeiram grande atenção como operar máquinas perigosas ou dirigir veículos. Devem ser igualmente alertados
sobre o consumo concomitante de bebidas alcoólicas, pois pode ocorrer potencialização dos efeitos indesejáveis de ambas as drogas. Quando existe insuficiência cardiorrespiratória, deve se ter em
mente que sedativos como Diazepam podem acentuar a depressão respiratória. Entretanto, o efeito sedativo pode, ao contrário, ter efeito benéfico ao reduzir o esforço respiratório de certos pacientes.
Na hipercapnia severa crônica, Relapax só deve ser administrado caso os benefícios potenciais superem os riscos. Abuso e dependência - Dependência: o uso de benzodiazepínicos e similares pode
levar ao desenvolvimento de dependência física ou psíquica (vide item “Quais males este medicamento pode me causar?”). O risco de dependência aumenta com a dose e duração do tratamento. É
maior também nos pacientes com história de abuso de drogas e/ou álcool. Abstinência: quando ocorre dependência física, a retirada abrupta do tratamento será acompanhada de sintomas de
abstinência. Podem ocorrer dor de cabeça, dores musculares, ansiedade extrema, tensão, inquietude, confusão e irritabilidade. Em casos graves, podem ocorrer sintomas como despersonalização,
desrealização, aumento da sensibilidade auditiva, dormência e sensibilidade nas extremidades, hipersensibilidade à luz, a barulho e a contato físico, alucinações ou convulsões. Ansiedade de rebote:
pode ocorrer uma síndrome transitória com os mesmos sintomas que levaram ao tratamento com Relapax, que pode ser acompanhada de outras reações, incluindo alterações de humor, ansiedade e
inquietude. Isso pode acontecer com a descontinuação do tratamento. Como o risco de abstinência e rebote é maior quando a descontinuação do tratamento é abrupta, é recomendado que a dosagem
seja reduzida gradualmente. Grupos especiais - Pacientes idosos - Se você tem mais de 60 anos, sua sensibilidade o Relapax é maior que a de pessoas mais jovens. É possível que seu médico tenha
receitado uma dose menor e tenha solicitado a você que observe como reage ao tratamento. Assegure-se de que você está seguindo essas instruções. Uso em crianças - Uma vez que a segurança e
a eficácia em crianças com idade inferior a 6 meses não foram estabelecidas, Relapax deverá ser utilizado nesse grupo etário com extrema cautela e somente quando outras alternativas terapêuticas
não estiverem disponíveis. Principais interações medicamentosas. Não tome bebidas alcoólicas enquanto estiver em tratamento com Relapax. O álcool intensifica o efeito de Relapax, e isso pode
ser prejudicial. Não use e não misture remédios por conta própria. Relapax pode influenciar ou sofrer influência de outros medicamentos, quando são administrados ao mesmo tempo. Informe o seu
médico se estiver utilizando algum dos medicamentos ou substâncias mencionados a seguir, pois podem ocorrer interações entre eles e a substância que faz parte da fórmula de Relapax: - qualquer
outro medicamento para o tratamento de doenças do sistema nervoso, incluindo tranquilizantes, sedativos, medicamentos para dormir, medicamentos contra convulsões, entre outros; - medicamentos
para o tratamento de doenças do estômago: cisaprida, cimetidina e omeprazol; - antimicóticos (ou antifúngicos) administrados por via oral, como o cetoconazol. Gravidez e amamentação - Este
medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. Não deve ser utilizado durante a gravidez e a amamentação, exceto sob orientação
médica. Informe o seu médico ou cirurgião-dentista se ocorrer gravidez ou iniciar amamentação durante o uso deste medicamento. Informe o seu médico sobre a ocorrência de gravidez na vigência do
tratamento ou após o seu término. Informe o seu médico se você está amamentando. Relapax passa para o leite materno, podendo causar sonolência e prejudicar a sucção da criança. Efeitos sobre a
capacidade de dirigir veículo e operar máquinas - Durante o tratamento com Relapax, o paciente não deve dirigir veículo ou operar máquinas, pois a sua habilidade e atenção podem estar
prejudicadas. Sedação, amnésia, diminuição da concentração e alteração da função muscular podem afetar negativamente a habilidade para dirigir veículo ou operar máquinas. Até o momento, não
há informações de que Relapax possa causar doping. Em caso de dúvida, consulte o seu médico. Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.
Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? Informe o seu médico sobre
o aparecimento de reações desagradáveis. Os efeitos colaterais mais comuns são: cansaço, sonolência e relaxamento muscular; habitualmente relacionados com a dose administrada e no início do
tratamento. Geralmente desaparecem com a administração prolongada. Distúrbios do sistema nervoso: ataxia (desequilíbrio), disartria (dificuldade para falar), fala enrolada, dor de cabeça, tremores,
tontura. Amnésia anterógrada (esquecimento de fatos recentes a partir da tomada do medicamento) pode ocorrer com doses terapêuticas, sendo que o risco aumenta com doses maiores. Efeitos
amnésicos (perda de memória) podem estar associados com comportamento inapropriado. Distúrbios psiquiátricos: reações paradoxais como inquietude, agitação, irritabilidade, agressividade, delírios,
raiva, pesadelos, alucinações, psicoses, comportamento anormal. Quando isso ocorre, deve-se descontinuar o uso da droga. Esses efeitos são mais prováveis em crianças e idosos. Confusão, pobreza
emocional, alerta diminuído, depressão, libido aumentada ou diminuída. O uso crônico (mesmo em doses terapêuticas) pode levar ao desenvolvimento de dependência física. O risco é mais pronunciado
em pacientes que recebem tratamento prolongado e/ou com doses elevadas e, particularmente, em pacientes predispostos com antecedentes pessoais de alcoolismo ou abuso de drogas. Uma vez que
a dependência física aos benzodiazepínicos se desenvolve, a descontinuação do tratamento pode ser acompanhada de sintomas de abstinência ou fenômeno de rebote (vide item “Abuso e
dependência”). Tem sido relatado abuso de benzodiazepínicos (vide item “Abuso e dependência”). Lesões, envenenamento e complicações de procedimentos: existem relatos de quedas e fraturas
em pacientes sob uso de benzodiazepínicos. O risco é maior em pacientes recebendo, concomitantemente, sedativos (incluindo bebidas alcoólicas) e em pacientes idosos. Distúrbios de outros órgãos
e sistemas: náuseas, boca seca ou hipersalivação (aumento da saliva), constipação e outros distúrbios gastrointestinais, diplopia (visão dupla), visão turva, hipotensão (pressão baixa), depressão
circulatória. Incontinência ou retenção urinária, reações cutâneas, vertigem, insuficiência cardíaca (incluindo parada cardíaca), depressão respiratória (incluindo insuficiência respiratória). Icterícia
(coloração amarelada da pele e da parte branca dos olhos): muito raramente. Alterações em exames: frequência cardíaca irregular, aumento da fosfatase alcalina sanguínea. Transaminases aumentadas
(exames da função do fígado): muito raramente. Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também
à empresa por meio do seu serviço de atendimento. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? Os comprimidos devem ser tomados com um pouco de líquido (não alcoólico). Dose padrão: Para
se obter efeito ótimo, a posologia deve ser individualizada. O tratamento deve ser iniciado com a menor dose apropriada eficaz para a condição particular. As doses orais usuais para adultos se iniciam
com 5 – 10 mg. Dependendo da gravidade dos sintomas, o médico poderá recomendar doses de 5 - 20 mg/dia. Normalmente cada dose oral para adultos não deve ser superior a 10 mg. Os
comprimidos podem ser divididos em partes iguais para facilitar a dosagem. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.
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Salazoprin

Sedol

Apresentação:
Comprimido revestido - Caixa com 20 comprimidos

Apresentação:
Drágea - Caixa com 50 blísters com 4 drágeas
Drágea - Caixa com 20 drágeas
Solução oral - Frasco opaco gotejador com 15ml

sulfassalazina

dipirona monoidratada + cafeína
+ isometepteno

Fórmula:
sulfassalazina 500mg
Classe terapêutica:
Anti-inflamatório

Reg. MS 1.0715.0106.003-0

PARA QUÊ ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? Este medicamento é destinado para os seguintes casos: Gastroenterologia: tratamento da retocolite ulcerativa
inespecífica, tratamento da colite ulcerativa média ou moderada, terapia adjuvante na colite ulcerativa severa e na doença de Crohn. Reumatologia: tratamento da artrite
reumatoíde e espondilite anquilosante. SALAZOPRIN em comprimidos revestidos gastro-resistentes é indicado particularmente aos pacientes que não podem tomar
comprimidos simples devido à intolerância gastrointestinal, e naqueles em que há evidência de que a intolerância não é primariamente devida a níveis sanguíneos elevados
de sulfapiridina e de seus derivados, como por exemplo, pacientes sofrendo náuseas, vômitos, etc., quando tomando as primeiras doses da droga ou naqueles em que a
redução da dosagem não alivia os efeitos colaterais gastrointestinais. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? Você não deve utilizar SALAZOPRIN nos
seguintes casos: - Hipersenbilidade à sulfassalazina, seus metabólitos, sulfonamidas ou salicilatos. - Na obstrução urinária ou intestinal. - Pacientes com porfiria não devem
receber sulfonamidas pois há relatos de que estas drogas podem precipitar um ataque agudo. Este medicamento é contraindicado para menores de 2 anos. A sulfassalazina
está classificada na categoria B de risco na gravidez. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.
O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? Advertências: Somente após uma avaliação crítica deve-se usar SALAZOPRIN em pacientes com dano
hepático, renal ou com discrasias sanguíneas. Mortes associadas ao uso de sulfassalazina foram reportadas em relação a reações de hipersensibilidade, agranulocitose,
anemia aplástca, outras discrasias sanguíneas, dano renal ou hepático, alterações musculares irreversíveis ou do sistema nervoso central e alveolite fibrosa. A presença de
evidências clínicas de dor de garganta, febre, púrpura ou icterícia podem ser indicações de problemas sanguíneos sérios. Contagem sanguínea completa e análise de urina
com exame microscópico cuidadoso devem ser realizados frequentemente nos pacientes em tratamento com SALAZOPRIN. Oligospermia e infertilidade foram observadas em
homens em tratamento com sulfassalazina. A interrupção do uso da droga pode reverter estes efeitos. Precauções - Gerais - SALAZOPRIN deve ser administrado com cuidado
em pacientes com alergia severa ou asma bronquial. A administração adequada de líquidos deve ser mantida de modo a prevenir a cristalúria e a formação de cálculos.
Pacientes com deficiência de glicose-6 fosfato desidrogenase, devem ser observados cuidadosamente quanto a sinais de anemia hemolítica. Esta reação é frequentemente
dose-relacionada. O medicamento deve ser descontinuado imediatamente caso ocorram reações tóxicas ou hipersensibilidade. Nos casos isolados em que comprimidos de
SALAZOPRIN não se desintegrarem e forem expelidos inteiros, pode ser devido a falta de esterases intestinais nesses pacientes. Nestes casos, a administração dos comprimidos
revestidos deve ser interrompida imediatamente. Exames de laboratório - O progresso da doença durante o tratamento deve ser avaliado por critérios clínicos, incluindo a
presença de febre, alteração de peso, grau e frequência da diarréia e sangramento, tanto quanto por sigmoidoscopia e avaliação das amostras por biópsia. A determinação
dos níveis plasmáticos de sulfassalazina pode ser realizada, desde que, concentrações maiores do que 50 mcg/ml podem estar associadas com o aumento da incidência de
reações adversas. Pacientes em tratamento com SALAZOPRIN devem ser submetidos frequentemente à contagem sanguínea completa e análise de urina com exame
microscópio cuidadoso. Gravidez - Estudos de reprodução realizados em ratas e coelhas com doses acima de 6 vezes a dose em humanos, não revelaram evidências de
alterações na fertilidade ou danos ao feto. Entretanto, não há estudos adequados e bem controlados em mulheres grávidas. Nesses casos, o produto só deve ser usado se a
avaliação médica concluir que é absolutamente necessário. Estudos sobre os efeitos da sulfassalazina no crescimento e maturação funcional de crianças cujas mães receberam
a droga durante a gravidez, também não foram realizados. A sulfassalazina e a sulfapiridina atravessam a barreira placentária. Embora a sulfapiridina tenha mostrado pobre
capacidade de deslocar a bilirrubina, deve ser considerado o potencial de icterícia nuclear do recém-nascido. Um caso de agranulocitose foi relatado em criança cuja mãe
tomou sulfassalazina e prednisona durante a gravidez. A sulfassalazina está classificada na categoria B de risco na gravidez. Este medicamento não deve ser utilizado
por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. Amamentação - As sulfonamidas são excretadas no leite materno. No recém-nascido, elas
competem com a bilirrubina pelos sítios de ligação com as proteínas plasmáticas e podem causar icterícia nuclear. Não se recomenda o uso da sulfassalazina durante a
amamentação. Uso Pediátrico - Não foi estabelecida a segurança e eficácia da droga em crianças com idade inferior a 2 anos. Geriatria - Nos idosos, a possível ocorrência
de reações adversas severas exige observação e avaliação cuidadosa do estado geral do paciente, e controle frequente durante o tratamento. Interações medicamentosas
- Foram relatadas diminuição da absorção de ácido fólico e de digoxina quando administradas concomitantemente com sulfassalazina. Interações medicamento-exame
laboratorial - A presença de sulfassalazina ou de seus metabólitos nos fluídos orgânicos, não foram reportados como passíveis de interferir com os exames de laboratório.
Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento. Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode
ser perigoso para a sua saúde. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? Uso Adulto - A dosagem de SALAZOPRIN deve ser ajustada de acordo com as reações e
tolerâncias individuais. O produto deve ser administrado em doses divididas igualmente a cada período de 24 horas, por via oral; os intervalos entre as doses noturnas não
devem exceder 8 horas. Sempre que possível, os comprimidos devem ser administrados após as refeições com copo cheio de água. Experiências sugerem que com dosagens
diárias de 4 g ou mais, a incidência de reações adversas tende a crescer. Portanto, pacientes que estejam recebendo essa dosagem devem ser cuidadosamente observados e
advertidos sobre o aparecimento dessas reações. Vários regimes de dessensibilização foram relatados como efetivos em diferentes grupos de pacientes. Sobre a reinstituição
da terapia, os regimes compreendem a uma dose diária total de 50 a 250 mg que devem ser dobradas a cada 4 a 7 dias até que se alcance o nível terapêutico desejado. Se
houver recorrência dos sintomas de sensibilidade, a administração do produto deve ser descontinuada. A dessensibilização não deve ser tentada nos pacientes com história
de agranulocitose ou que tenham sofrido reação anafilactóide durante ou previamente ao curso do tratamento com SALAZOPRIN. Doses Usuais - Tratamento Inicial - Iniciar
com 3 a 4 g diários em doses divididas igualmente, por via oral. Ou seja, 6 comprimidos de 500 mg a cada 4 horas ou 8 comprimidos de 500 mg a cada 3 horas. Em alguns
casos é mais prudente iniciar o tratamento com dosagem menor, por exemplo, 1 a 2 g diários, para diminuir efeitos gastrointestinais adversos. Se as doses diárias necessárias
para alcançar os efeitos desejados excederem 4 g, deve-se considerar o risco de toxicidade aumentado. Tratamento de Manutenção - Administrar 2 g diários, por via oral,
ou seja, 4 comprimidos a cada 6 horas. A resposta ao tratamento e os ajustes da dosagem devem ser determinados através de exames periódicos. Geralmente é necessário
continuar a administração, mesmo quando os sintomas clínicos, incluindo diarreia, já estiverem controlados. Quando o exame endoscópico confirmar uma melhora satisfatória,
a dosagem é reduzida ao nível de manutenção. Se a diarréia ocorrer, a dosagem deve ser elevada para os níveis efetivos anteriores. Se os sintomas ocorrerem após os
primeiros dias de tratamento, serão devidos provavelmente ao aumento dos níveis plasmáticos totais de sulfapiridina, e podem ser aliviados com a administração da metade
da dose, a qual pode ser aumentada gradualmente após alguns dias. Se os sintomas persistem, a droga deve ser descontinuada por 5 a 7 dias, reinstituindo-se o tratamento
com a menor dose diária. Limite máximo diário: para adultos é de 12 g ao dia ou 500 mg a cada hora. Siga a orientação de seu médico, respeitando os horários, as doses
e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico. Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado. O uso
inadequado do medicamento pode mascarar ou agravar os sintomas. Consulte um clínico regularmente. Ele avaliará corretamente a evolução do tratamento. Siga
corretamente suas orientações. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? Durante o tratamento com SALAZOPRIN, podem ocorrer as
seguintes reações indesejáveis: Reações adversas mais comuns são: anorexia, cefaleia, náuseas, vômitos, distensão abdominal e oligospermia aparentemente reversível.
Estas reações ocorrem em cerca de um terço dos pacientes. Reações adversas menos frequentes são: rash cutâneo, prurído, urticária, febre, anemia decorrente da presença
de corpos de Heinz, anemia hemolítica e cianose, que podem ocorrer numa frequência de 1 para cada 30 pacientes ou menos. A experiência sugere que com uma dosagem
diária de 4 g ou mais, ou com um nível de sulfapiridina total no soro de cerca de 50 mcg/ml, a incidência de reações adversas tende a aumentar. A lista seguinte inclui algumas
reações adversas que não foram especificamente reportadas com a droga, entretanto a similaridade farmacológica entre as sulfonamidas requer que essas reações sejam
consideradas quando for administrada a sulfassalazina. Reações que podem ocorrer, raramente, em cerca de 1:1000 pacientes são: DISCRASIAS SANGUÍNEAS: anemia
aplástica, agranulocitose, leucopenia, anemia megaloblástica (microcítica), púrpura, trombocitopenia, hipoprotrombinemia, metemoglobinemia, neutropenia congênita e
síndrome mielodisplástica. REAÇÕES DE HIPERSENSIBILIDADE: eritema multiforme (síndrome de Stevens-Johnson), dermatite esfoliativa, necrólise epidermal (Síndrome de
Lyell) com comprometimento da córnea, anafilaxia, síndrome da doença do soro, pneumonite com ou sem eosinofilia, vasculite, alveolite fibrosa, pleurite, pericardite,
miocardite alérgica, poliarterite nodosa, L.E síndrome, hepatite ou necrose hepática, parapsoríase varioliforme aguda, artralgia, rabdomiólise, fotosensibilização, edema
periorbital, alopécia. REAÇÕES GASTROINTESTINAIS: hepatite, pancreatite , diarréia sanguinolenta, diminuição da absorção de ácido fólico e da digoxina, estomatite,
diarréia, dores abdominais e enterocolite neutropênica. REAÇÕES DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL: mielite transversa, convulsões, meningite, lesões transitórias da coluna
espinhal posterior, neuropatia periférica, depressão mental, vertigem, perda da audição, insônia, ataxia, alucinações, tinito e sonolência. REAÇÕES RENAIS: nefrose tóxica
com oligúria e anúria, nefrite, síndrome nefrótica, hermatúria, cristalúria, proteinúria, e síndrome hemolítica-urêmica. OUTRAS: descoloração da urina e da pele. As
sulfonamidas exibem certas similaridades químicas com alguns produtores de bócio, com diuréticos (azetazolamida e tiazidas) e com agentes hipoglicêmicos orais. Raramente,
pode ocorrer bócio, diurese e hipoglicemia em pacientes recebendo sulfonamidas. Pode ocorrer sensibilidade cruzada com estes agentes. Os ratos parecem ser especialmente
suscentíveis aos efeitos bociogênicos das sulfonamidas e a administração prolongada produziu malignidade da tireóide nestas espécies. Informe ao seu médico, cirurgiãodentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe a empresa sobre o aparecimento de reações indesejáveis e
problemas com este medicamento, entrando em contato através do Serviço Atendimento ao Consumidor (SAC). VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.
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Reg. MS 1.0715.0152.004-4

Fórmula:
Drágea - dipirona monoidratada 300mg, cafeína 30mg,
mucato de isometepteno 30mg
Solução oral - Cada ml contém: dipirona monoidratada 300mg,
cafeína 30mg, cloridrato de isometepteno 50mg
Classe terapêutica:
Analgésico contra enxaqueca
Indicações: SEDOL é um medicamento com atividade analgésica (diminui
a dor) e antiespasmódica (diminui contração involuntária) indicado para o
tratamento de diversos tipos de dor de cabeça, incluindo enxaquecas ou
para o tratamento de cólicas.

Reg. MS 1.0715.0152.001-1

Reg. MS 1.0715.0152.002-8

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

“SEDOL É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.“

Sennalax

Indicações:
Sennalax Geléia é indicado como
laxativo na constipação ocasional
(intestino preso), por período
não prolongado.

senna alexandrina Mill
Apresentação:
Geléia - Frasco com 100g
Fórmula:
extrato seco de sene* 44,45 mg
*45% de derivados hidroxiantracênicos
expressos em senosídeos B
Classe terapêutica:
Laxante

Reg. MS 1.0715.0178.002-1

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

“SENNALAX É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.“
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Stongel

Suprium

hidróxido de alumínio
+ hidróxido de magnésio

polivitamínico e polimineral
Apresentação:
Caixa com 60 drágeas

Apresentação:
Caixa com 20 comprimidos mastigáveis

Classe terapêutica:
Polivitamínico

Fórmula:
hidróxido de alumínio 400mg,
hidróxido de magnésio 400mg
Classe terapêutica:
Antiácido

Fórmula:

Indicações: Hiperacidez associada ao diagnóstico de úlcera péptica ou outras doenças
gastrintestinais, onde é necessário neutralizar o elevado grau de acidez estomacal.

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

Reg. MS 1.0715.0178.002-9

“NÃO USE ESTE MEDICAMENTO EM CASO DE DOENÇA NOS RINS E DOR ABDOMINAL AGUDA.”
STONGEL É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.“

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

SUPRIUM É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.

Termoprin

Stongel VS

Reg. MS 1.0715.0042.002-0

dipirona monoidratada

hidróxido de magnésio
+ hidróxido de alumínio

Apresentação:
Xarope - Frasco com 100ml
Gotas - Frasco com 10ml
Comprimido - Caixa com 200 comprimidos

Apresentação:
Caixa com 50 pastilhas coloridas e
aromatizadas artificialmente

Fórmula:
Xarope - Cada ml contém: dipirona monoidratada 50mg
Gotas - Cada ml contém: dipirona monoidratada 500mg
Comprimido - dipirona monoidratada 500mg

Fórmula:
hidróxido de magnésio 200mg,
hidróxido de alumínio 200mg
Classe terapêutica:
Antiácido

Para quê este medicamento é
indicado? SUPRIUM é indicado
como auxiliar nas anemias carenciais,
em casos de doenças crônicas e
convalescença e no pós-cirúrgico. É
importante que sua alimentação seja
adequada, balanceada e contenha as
fontes de nutrientes necessárias para
o organismo.

cloridrato de tiamina (vit. B1)............1,30 mg
riboflavina (vit. B2)...........................1,30 mg
nicotinamida (vit. B3).....................13,00 mg
cloridrato de piridoxina (vit. B6) .......1,00 mg
ácido ascórbico (vit. C) .................. 65,00 mg
pantotenato de cálcio .................... 2,00 mg
(equivalente à 1,85mg de ácido pantotênico)
ácido fólico ..................................... 1,00 mg

Reg. MS 1.0715.0046.002-6

Para que este medicamento é indicado? STONGEL VS é indicado para o tratamento de níveis elevados de acidez associados aos diagnósticos de úlcera péptica,
gastrite esofagites, inflamação no duodeno, transtornos digestivos acompanhadas de excesso de acidez ou outras doenças do estômago ou intestino, onde é necessário
neutralizar o elevado grau de acidez.

Classe terapêutica:
Analgésico não narcótico
Indicações: Este medicamento é indicado como
analgésico e antitérmico.
Reg. MS 1.0715.0042.001-1

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

“NÃO USE ESTE MEDICAMENTO EM CASO DE DOENÇA NOS RINS E DOR ABDOMINAL AGUDA.”

Reg. MS 1.0715.0042.003-8

STONGEL É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.
SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

“NÃO USE ESTE MEDICAMENTO DURANTE A GRAVIDEZ E EM CRIANÇAS MENORES DE TRÊS MESES DE IDADE.”
“TERMOPRIN É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.“
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Tegrezin

Reg. MS 1.0715.0101.003-8

carbamazepina

tiabendazol

Apresentação:
Pomada - Bisnaga com 45g

Apresentação:
Comprimido
Caixa com 20, 200 e 500 comprimidos

Classe terapêutica:
Anticonvulsivantes

Fórmula:
tiabendazol 50mg/g
Classe terapêutica:
Antiparasitário

Reg. MS 1.0715.0101.001-1

Fórmula:
carbamazepina 200mg

Thianax

Reg. MS 1.0715.01180.003-0

Para que este medicamento é indicado?
Este medicamento é destinado ao tratamento de infecção na pele causada pela Larva migrans (comumente conhecida como “bicho
geográfico” ou dermatite serpiginosa). Também tem demonstrado eficácia no tratamento de micoses superficiais produzidas por
dermatófitos comuns.
Reg. MS 1.0715.0101.002-1

Para Quê Este Medicamento É Indicado? TEGREZIN é usado no tratamento de determinados tipos de crises convulsivas (epilepsias). É também usado no tratamento de algumas doenças neurológicas (como por exemplo, uma
condição dolorosa da face chamada neuralgia do trigêmeo), tão bem quanto em determinadas condições psiquiátricas (tais como as conhecidas como episódios de mania de distúrbios do humor bipolar e um certo tipo de depressão).
Não deve ser usado em dores comuns. Quando não devo usar este medicamento? CONTRAINDICAÇÕES - Não tome TEGREZIN: - Se você é alérgico (hipersensível) à carbamazepina ou a qualquer outro componente de
TEGREZIN listado no início desta bula. - Se você tem alguma doença grave do coração. - Se você já teve alguma doença séria do sangue no passado. - Se você tem um distúrbio na produção de porfirina, um pigmento importante
para o funcionamento do fígado e formação do sangue (também chamada de porfiria hepática). - Se você estiver também tomando medicamentos pertencentes a um grupo especial de antidepressivos denominados inibidores da
monoamino-oxidase (IMAOs). - Se algum destes itens for o seu caso, informe ao seu médico antes de começar a tomar o TEGREZIN. Se você não tem certeza se é alérgico ou não, certifique-se com o seu médico. O que devo saber
antes de usar este medicamento? ADVERTÊNCIAS - Você só pode tomar TEGREZIN após um exame médico completo. O risco de reações cutâneas graves em pacientes chineses han ou de origem tailandesa associado com
carbamazepina ou compostos quimicamente relacionados pode ser previsto pelo teste de uma amostra de sangue desses pacientes. O seu médico deve informar se um exame de sangue é necessário antes de tomar TEGREZIN. Tenha
cuidado especial com TEGREZIN: - Se você tem distúrbios do sangue (incluindo aqueles causados por outros medicamentos). - Se você já teve alguma vez alergia (sensibilidade) incomum (erupções cutâneas ou qualquer outro sinal
de alergia) à oxcarbazepina ou qualquer outro medicamento. É importante notar que se você é alérgico à carbamazepina, as chances de você ter reação alérgica com a oxcarbazepina são aproximadamente de 1 em 4 (25%). - Se
você tem ou já teve doença do coração, fígado ou rim no passado. - Se você tem pressão aumentada no olho (glaucoma) ou se você não pode reter sua urina. - Se você foi diagnosticado pelo seu médico como portador de distúrbio
mental chamado psicose que pode ser acompanhada de confusão ou agitação. - Se você estiver tomando hormônio contraceptivo (medicamento que evita gravidez). TEGREZIN pode tornar o contraceptivo ineficaz. Portanto, você
deve usar um método diferente ou adicional de contracepção não hormonal, enquanto estiver tomando TEGREZIN, para ajudar a prevenir-se contra uma gravidez indesejada. Informe ao seu médico, se ocorrer sangramento vaginal
irregular. Se você tiver dúvidas, pergunte ao seu médico. Informe ao médico imediatamente nos seguintes casos: - Se ocorrerem algumas reações alérgicas tais como febre com inchaço do nódulo linfático, erupção cutânea ou com
bolhas na pele, procure um médico imediatamente ou vá para o pronto-socorro mais próximo (veja “Quais os males que este medicamento pode me causar?”). - Se ocorrerem reações de pele graves, tais como erupção cutânea,
vermelhidão da pele, bolhas nos lábios, olhos ou boca, descamação da pele acompanhada por febre, informe imediatamente ao seu médico ou vá para o pronto-socorro mais próximo (veja “Quais os males que este medicamento
pode me causar?”). Estas reações podem ser mais frequentes em pacientes originários de alguns países asiáticos (por ex. Taiwan, Malásia e Filipinas) e em pacientes com descendência chinesa. - Se você sofrer um aumento na
frequência de convulsões, informe imediatamente ao seu médico. - Se você notar sintomas sugestivos de hepatite, tal como icterícia (amarelamento da pele e olhos), informe ao seu médico, imediatamente. - Se, a qualquer momento,
você tem pensamentos de se machucar ou de se matar. Um pequeno número de pessoas em tratamento com antiepilépticos têm tido esses pensamentos ou comportamentos. - Se você tem problemas renais associados com baixo
nível de sódio no sangue ou se você tem problemas renais e estiver tomando medicamentos que diminuem o nível de sódio no sangue (diuréticos, como hidroclorotiazida, furosemida). Não interrompa o tratamento com TEGREZIN,
sem antes verificar com o seu médico. Para prevenir pioras repentinas de suas crises convulsivas, não descontinue sua medicação abruptamente. Administração de TEGREZIN com alimento ou bebida: Não tome bebidas alcoólicas
enquanto estiver em tratamento com TEGREZIN. Não beba suco de toranja (grapefruit) e nem coma esta fruta, uma vez que ela pode aumentar o efeito de TEGREZIN. Outros sucos, como os de laranja e maçã, não têm este efeito.
Crianças e pacientes idosos: podem usar de modo seguro TEGREZIN e devem receber informações específicas do médico, como, por exemplo, cuidados na dosagem. Estes pacientes devem ficar sob observação rigorosa do médico,
principalmente no início do tratamento (veja “Como devo usar este medicamento?” e “Quais os males que este medicamento pode me causar?”). Gravidez - Informe ao seu médico se você estiver grávida ou está planejando
engravidar. O controle das crises epilépticas durante a gravidez é importante. Porém, existe um possível risco para o seu bebê, se você toma a medicação antiepiléptica (medicamento para crises convulsivas) durante a gravidez. O
seu médico irá avaliar o risco potencial de você tomar o TEGREZIN durante a gravidez. Não pare o tratamento com TEGREZIN sem antes conversar com o seu médico. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas
sem orientação médica. Informe imediatamente ao seu médico em caso de suspeita de gravidez. Amamentação - Informe ao seu médico se você estiver amamentando. A substância ativa de TEGREZIN passa para o leite materno.
O médico irá avaliar o seu caso e decidir se você deve ou não tomar o TEGREZIN. Se o médico decidir que sim, ele irá acompanhar os possíveis efeitos adversos no seu (sua) filho (a). No entanto, se você notar o aparecimento de
efeitos adversos nele (a), como por exemplo, muita sonolência, interrompa a amamentação e informe ao médico. Mulheres em idade fértil - Irregularidade no período de menstruação pode ocorrer em mulheres que estejam tomando
hormônios contraceptivos (anticoncepcionais) e TEGREZIN. O contraceptivo hormonal pode se tornar menos efetivo e você deve considerar o uso de outro método contraceptivo (não hormonal). PRECAUÇÕES: Efeitos sobre a
habilidade de dirigir veículos e/ou operar máquinas: TEGREZIN pode fazer você sentir sonolência ou vertigem ou pode causar a sensação de “visão borrada”, visão dupla ou você pode sentir falta de coordenação muscular
especialmente no início do tratamento ou quando em ajuste de dose. Portanto, você deve ter cuidado ao dirigir veículos ou operar máquinas ou ao fazer outras atividades que requeiram muita atenção. INTERAÇÕES
MEDICAMENTOSAS: Informe ao seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início ou durante o tratamento, incluindo medicamentos obtidos sem receita médica, pois eles podem interagir com TEGREZIN
(carbamazepina). Isto é particularmente importante para TEGREZIN, uma vez que muitos outros medicamentos interagem com ele. Você pode precisar de uma alteração na dose ou, em alguns casos, interromper um dos
medicamentos. O contraceptivo hormonal (medicamentos anticoncepcionais) pode tornar-se menos efetivo e você deve considerar o uso de outros métodos contraceptivos (não hormonais). Você não deve ingerir álcool durante o
período de tratamento com TEGREZIN (veja “Administração de TEGREZIN com alimento ou bebida”). Não há contraindicação relativa a faixas etárias. Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum
outro medicamento. Não use este medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde. Como devo usar este medicamento? Nunca exceda a dose recomendada. Todas essas recomendações
o ajudarão a obter melhores resultados no tratamento e reduzir a chance de efeitos adversos sérios. Não tome doses extras de TEGREZIN por sua conta, nem com mais frequência e nem por mais tempo que o recomendado pelo seu
médico. Se você estiver tomando TEGREZIN, não pare de tomá-lo repentinamente sem antes consultar seu médico. Ele irá dizer se você pode e quando deve parar de tomar este medicamento (veja “Advertências”). A duração do
tratamento é conforme orientação médica. Quanto tomar - O tratamento da epilepsia geralmente começa com 100 a 200 mg, 1 a 2 vezes ao dia, em adultos. A dose é, então, aumentada gradualmente, para 800 a 1.200 mg ao dia
(em alguns pacientes, 1.600 mg ou até 2.000 mg ao dia, pode ser necessária), dividida em 2 ou 3 tomadas. O tratamento em crianças é geralmente iniciado com 100 a 200 mg ao dia (baseado em 10 a 20 mg/kg de peso corpóreo
por dia) e manter em 400 a 600 mg ao dia. Adolescentes podem receber entre 600 a 1.000 mg por dia. Para a neuralgia trigeminal a dose inicial de 200 a 400 mg ao dia é aumentada gradualmente até que não haja mais dor
(geralmente 200 mg, 3 a 4 vezes ao dia). A dose máxima é de 1200 mg ao dia. Para pacientes idosos, uma dose inicial mais baixa (100 mg, 2 vezes ao dia) é recomendada. Para mania aguda e manutenção do tratamento dos
distúrbios afetivos bipolares, a dose em geral é de 400 a 600 mg ao dia (faixa de dosagem: cerca de 400 a 1.600 mg ao dia). Seu médico irá indicar exatamente as doses de TEGREZIN que você precisa tomar. Quando e como tomar
TEGREZIN - Quando e como tomar: TEGREZIN é sempre (exceto no primeiro dia, possivelmente) administrado em doses diárias divididas, ou seja, 2 a 4 vezes ao dia, dependendo da sua condição médica. A dose prescrita pelo seu
médico pode ser diferente da dose descrita nesta bula. Se este for o caso, siga as orientações do seu médico. Tome TEGREZIN durante ou após as refeições. Engula os comprimidos com um pouco de líquido; se necessário, os
comprimidos podem ser quebrados ao meio, na linha marcada no comprimido, e engolidos sem mastigar. O que mais você deve saber enquanto estiver tomando TEGREZIN? É muito importante que o seu médico acompanhe o
seu progresso através de consultas regulares. Ele pode solicitá-lo testes periódicos de sangue, especialmente quando você estiver iniciando o tratamento com TEGREZIN. Antes de passar por qualquer tipo de cirurgia, incluindo a de
tratamento dentário ou de emergência, informe ao médico ou dentista que fará a cirurgia, que você está tomando TEGREZIN. A retirada do produto deve ser gradual e de acordo com a orientação médica.Depois de aberto, manter
o medicamento fechado e em lugar seguro. Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico. Este medicamento
não deve mastigado. Quais os males que este medicamento pode me causar? Como acontece com todos os medicamentos, pacientes tratados com TEGREZIN podem apresentar efeitos indesejáveis, embora nem todos os
apresentem. A maioria dos efeitos indesejáveis são leves a moderados e geralmente desaparecem após alguns dias de tratamento. Alguns efeitos podem ser sérios (Estes efeitos adversos podem afetar até 1 em cada 1.000 pacientes)
- Informe ao seu médico imediatamente, se algum dos seguintes efeitos adversos ocorrer. Estes efeitos podem ser sinais precoces de reações graves ao seu sangue, fígado, rins ou outros órgãos e pode ser necessário tratamento
médico com urgência. - Se você tiver febre, garganta inflamada, erupção cutânea, úlcera na boca, glândulas inchadas ou maior fragilidade às infecções (sinais de baixa imunidade, ou seja, falta de células brancas no sangue). - Se
você sentir cansaço, dor de cabeça, respiração curta ao se exercitar, tontura; aparência pálida, infecções frequentes com febre, resfriado, garganta inflamada ou úlcera na boca; se tiver sangramentos ou lesões mais facilmente do
que o normal, e sangramento nasal (falta de todas as células sanguíneas). - Se surgirem manchas vermelhas na sua pele, principalmente na face, que podem vir acompanhadas de fadiga, febre, náusea, perda de apetite (sinais de
lúpus eritematoso sistêmico). - Se sua pele ou olhos ficarem amarelados (sinais de hepatite). - Se sua urina estiver escurecida (sinais de porfiria ou hepatite). - Se tiver diminuição grave da frequência de micção causada por distúrbio
no rim, ou sangue na urina. - Se você sentir dor grave no abdômen superior, náusea, perda de apetite (sinais de pancreatite). - Se você tiver erupção cutânea, vermelhidão da pele, bolhas nos lábios, olhos ou boca, descamação da
pele, acompanhada de febre, resfriado, dor de cabeça, tosse, dor no corpo (sinais de reações sérias da pele). - Se você tiver inchaços na face, olhos ou língua, dificuldade de engolir, chiado, urticárias e coceiras generalizadas, erupção
cutânea, febre, cólicas abdominais, desconforto ou aperto no peito, dificuldade de respirar, inconsciência (sinais de angioedema e reações alérgicas graves). - Se você tiver letargia, confusão, contração muscular ou agravamento das
convulsões (sintomas que podem estar ligados a baixos níveis de sódio no sangue). - Se você tiver febre, náusea, vômito, dor de cabeça, torcicolo no pescoço e extrema sensibilidade à luz (sinais de meningite). - Se você tiver rigidez
muscular, febre alta, consciência alterada, pressão sanguínea alta, salivação excessiva (sinais de síndrome neuroléptica maligna). - Se você tiver batimentos cardíacos irregulares, dor no peito. - Se você estiver inconsciente ou
desmaiar. - Se você tiver diarreia, dor abdominal e febre (sinais de uma inflamação do cólon). A frequência deste efeito adverso não é conhecido. Outras reações adversas: Se algum dos seguintes efeitos adversos ocorrer, procure
o seu médico o mais rápido possível, pois você pode precisar de assistência médica. Muito comum (Estes efeitos adversos podem afetar mais que 1 em 10 pacientes): perda da coordenação motora, inflamação da pele com erupção
cutânea e vermelhidão, erupção cutânea. Comum (Estes efeitos adversos podem afetar até 1 em cada 10 pacientes): inchaço no tornozelo, nos pés ou na perna (edema), mudanças de comportamento, confusão, fraqueza, aumento
da frequência de convulsões (ataques epilépticos, devido à quantidade insuficiente de sódio em seu corpo). Incomum (Estes efeitos adversos podem afetar até 1 em cada 100 pacientes): tremores, movimentos incontroláveis do
corpo, espasmos musculares. Raros (Estes efeitos adversos podem afetar até 1 em cada 1000 pacientes): coceira, glândulas inchadas, agitação e hostilidade (especialmente em idosos), desmaio, dificuldade em falar ou fala
desarticulada, depressão com cansaço, nervosismo ou outras alterações de humor ou mentais, alucinações, visão borrada, visão dupla, coceira nos olhos com vermelhidão e inchaço (conjuntivite), sensação de pressão/dor nos olhos
(sinais de aumento na pressão nos olhos), movimentos incontrolados dos olhos, zumbidos ou outros sons inexplicáveis nos ouvidos, audição diminuída, respiração com dificuldade, dor no peito, batimentos cardíacos acelerados ou
anormalmente mais lentos, dormência, formigamento nas mãos ou nos pés, fraqueza, aumento da frequência de micção, redução repentina na quantidade da urina, alterações no paladar, secreção anormal de leite das mamas,
aumento do peito em homens, inchaço ou vermelhidão das veias que ficam extremamente sensíveis quando tocadas (tromboflebite), aumento da sensibilidade da pele à luz, amolecimento ou diminuição ou enfraquecimento dos
ossos levando a um maior risco de lesão no osso (falta de vitamina D, osteoporose). Alguns efeitos adversos são de frequência desconhecida: reativação de infecção por vírus de herpes (que podem ser graves quando o sistema
imune está deprimido), a perda completa das unhas, fraturas, diminuição na medida da densidade do osso. Geralmente, as seguintes reações adversas não precisam de atendimento médico. No entanto, se elas persistirem por mais
de alguns dias ou causarem muito incômodo, procure o seu médico. Muito comum (Estes efeitos adversos podem afetar mais que 1 em cada 10 pacientes): vômito, náusea, tontura, sonolência, instabilidade, ganho de peso. Comum
(Estes efeitos adversos podem afetar até 1 em cada 10 pacientes): dor de cabeça, boca seca. Raros (Estes efeitos adversos podem afetar até 1 em cada 1000 pacientes): constipação, diarreia, dor abdominal, dor nas juntas ou
músculos, aumento do suor, perda do apetite, perda de cabelo, pelos excessivos no corpo e na face, distúrbios sexuais, infertilidade masculina, língua inflamada e muito vermelha, feridas na boca, alterações na pigmentação da pele,
acne. Alguns efeitos adversos são de frequência desconhecida: sonolência, perda de memória, inchaço de cor roxa ou vermelha arroxeada que pode coçar. Informe ao médico o aparecimento de reações indesejáveis. Se você notar
alguma outra reação adversa não descrita nesta bula, informe ao seu médico. Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa
através do seu serviço de atendimento. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA.
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SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

“THIANAX É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.”

Reg. MS 1.0715.0136.003-9

Tionazen

Reg. MS 1.0715.0136.002-0

tioconazol

Apresentação:
Creme dermatológico - Bisnaga com 30g
Loção dermatológica - Frasco plástico 30g
Solução - Frasco 12ml
Fórmula:
Creme - tioconazol 10mg/g
Loção - tioconazol 10mg/g
Solução - tioconazol 280mg/ml
Classe terapêutica:
Antimicótico para uso tópico
Reg. MS 1.0715.0136.001-2

Creme dermatológico
Para quê este medicamento é indicado? TIONAZEN 1% (tioconazol) creme dermatológico é indicado para tratamento tópico (uso no local da lesão) de infecções
da pele causadas por fungos (conhecidas como micoses) sensíveis ao medicamento, como os dermatófitos (fungos que atacam tecidos como unhas, pelos e a camada
superficial da pele) e leveduras (outro tipo de fungo) e também nas condições em que algumas bactérias possam complicar a infecção por fungos. TIONAZEN 1% é eficaz
no tratamento de infecções como tinea pedis (pé de atleta, micose dos pés), tinea cruris (lesões por fungo na pele da virilha), tinea corporis (lesões na pele causada por
fungo em qualquer lugar do corpo) e tinea versicolor (micoses de pele conhecida popularmente como “pano branco”, por gerar lesões brancas na pele afetada).
Loção dermatológica
Para quê este medicamento é indicado? TIONAZEN Loção Dermatológia é indicado no tratamento tópico das infecções cutâneas causadas por fungos (Dematófitos e
Leveduras) e bacterias susceptíveis.
Solução
Para quê este medicamento é indicado? TIONAZEN 28% (tioconazol) solução para unhas é indicado para o tratamento tópico (aplicação no local da lesão) de
micoses na unha causadas por fungos sensíveis ao medicamento, como os dermatófitos (fungos que atacam tecidos como unhas, pelos e a camada superficial da pele) e
leveduras (outro tipo de fungo) e também nas condições em que algumas bactérias possam complicar a infecção por fungo.
TIONAZEN 28% é eficaz no tratamento de infecções por Tinea unguium (onicomicose - micose das unhas).

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

“TIONAZEN É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.”
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Tricomax

Reg. MS 1.0715.0089.003-5

metronidazol + nistatina
Apresentação:
Creme vaginal - Bisnaga com 50g + 10 aplicadores

Volnac

Reg. MS 1.0715.0179.002-5

nitrato de miconazol
Apresentação:
Loção - Frasco com 30ml
Creme - Bisnaga com 28g

Fórmula:
metronidazol 100mg, nistatina 20.000ui,

Fórmula:
Loção - nitrato de miconazol 20mg/ml
Creme - nitrato de miconazol 20mg/g

Classe terapêutica:
Produto para uso em ginecologia

Classe terapêutica:
Antimicótico para uso tópico

Reg. MS 1.0715.0179.001-7

PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? TRICOMAX é indicado para o tratamento de vaginites (inflamação na vagina) específicas por Trichomonas vaginalis,
Candida albicans ou por associação de ambos. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? TRICOMAX não deve ser usado se você já teve alergia ao metronidazol
ou outro derivado imidazólico, a nistatina e/ou aos demais componentes do produto. Este medicamento é contraindicado para uso por pacientes pediátricos. O QUE DEVO
SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES - O uso de TRICOMAX em tratamento com duração prolongada deve ser cuidadosamente
avaliado. Caso o tratamento com metronidazol, por razões especiais, necessite de uma duração maior do que a geralmente recomendada, procure seu médico para realizar
regularmente testes sanguíneos, principalmente contagem de leucócitos. Seu médico irá monitorá-la quanto ao aparecimento de reações adversas como neuropatia (doença
que afeta um ou vários nervos) central ou periférica, por exemplo: parestesia (sensação anormal como ardor, formigamento e coceira, percebidos na pele e sem motivo
aparente), ataxia (falta de coordenação dos movimentos), tontura e convulsões. TRICOMAX pode provocar escurecimento da urina devido aos metabólitos de metronidazol.
Durante a menstruação, o tratamento com TRICOMAX não é afetado. Se houver previsão de início do próximo ciclo menstrual, antes do término do tratamento prescrito pelo
médico, recomenda-se, quando possível, postergar o início do tratamento para o dia seguinte ao término do ciclo menstrual. Caso o tratamento não esteja no início,
complete-o até o seu término. Você não deve ingerir bebidas alcoólicas ou medicamentos que contenham álcool em sua formulação durante e no mínimo 1 dia após o
tratamento com metronidazol, devido à possibilidade de efeito antabuse [aparecimento de rubor (vermelhidão), vômito e taquicardia (aceleração do ritmo cardíaco)]. A
nistatina pode danificar preservativos de látex e, por isso, precauções contraceptivas adicionais são necessárias durante o tratamento. Populações especiais - Não há
advertências e recomendações especiais sobre o uso adequado desse medicamento em pacientes idosas. Pacientes com encefalopatia hepática (disfunção do sistema
nervoso central em associação com falência hepática) devem ter cautela quanto ao uso de TRICOMAX, siga a orientação do seu médico. Pacientes com doença severa do
sistema nervoso central e periférico, aguda ou crônica, devem ter cautela ao aplicar TRICOMAX devido ao risco de agravamento do quadro neurológico. Siga a orientação
do seu médico. Alterações na capacidade de dirigir veículos e operar máquinas. Você não deve dirigir veículos ou operar máquinas caso esses sintomas ocorram: confusão,
tontura, alucinações, convulsões ou alterações visuais (vide item QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR?) Gravidez e amamentação - O uso de
metronidazol durante a gravidez deve ser cuidadosamente avaliado visto que atravessa a barreira placentária e seus efeitos sobre a organogênese fetal humana (formação
das células que estão formando o feto), ainda são desconhecidos. Visto que o metronidazol é excretado no leite materno, a exposição desnecessária ao medicamento deve
ser evitada. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS - Álcool: bebidas alcoólicas e
medicamentos contendo álcool não devem ser ingeridos durante o tratamento com metronidazol e no mínimo 1 dia após o mesmo, devido à possibilidade de reação do tipo
dissulfiram (efeito antabuse), com aparecimento de rubor, vômito e taquicardia. Dissulfiram: foram relatadas reações psicóticas em pacientes utilizando concomitantemente
metronidazol e dissulfiram. Terapia com anticoagulante oral (tipo varfarina): potencialização do efeito anticoagulante e aumento do risco hemorrágico. O médico deve
monitorar o tempo de protrombina com maior frequência e realizar ajuste posológico da terapia anticoagulante. Lítio: os níveis no plasma de lítio podem ser aumentados
pelo metronidazol. O médico deve monitorar as concentrações plasmáticas de lítio, creatinina e eletrólitos enquanto durar o tratamento com metronidazol. Ciclosporina:
risco de aumento dos níveis no plasma de ciclosporina. Os níveis plasmáticos de ciclosporina e creatinina devem ser rigorosamente monitorizados quando a administração
concomitante é necessária. Fenitoína ou fenobarbital: aumento da eliminação de metronidazol, resultando em níveis no plasma reduzidos. 5-fluorouracil: o uso concomitante
com metronidazol aumenta a sua toxicidade. Bussulfano: os níveis no plasma de bussulfano podem ser aumentados pelo metronidazol, o que pode levar a uma severa
toxicidade do bussulfano. Informe ao seu médico se você está fazendo uso de algum outro medicamento. Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico.
Pode ser perigoso para a sua saúde. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? Modo de Aplicação: 1. Remover a tampa da bisnaga e rosqueá-la no aplicador(calibrado
para 5 gramas). 2. Pressionar a base da bisnaga até encher completamente o aplicador; excedendo apenas um pouco na ponta, para facilitar a aplicação. 3. Retirar a bisnaga
e fechá-la novamente. 4. Introduzir o aplicador profundamente na cavidade vaginal e empurrar o êmbolo até esvaziar completamente o aplicador. Para facilitar a aplicação,
recomenda-se que a paciente esteja deitada, com as pernas elevadas. Posologia: Fazer 1 aplicação de preferência à noite, ao deitar-se, durante 10 dias Cada aplicação (5 g
de creme vaginal) contém 500 mg de metronidazol e 24,4 mg (100.000 UI) de nistatina. Não há estudos dos efeitos de TRICOMAX administrado por vias não recomendadas.
Portanto, por segurança e para eficácia deste medicamento, seu uso deve ser somente ginecológico e conforme orientação do seu médico. Siga a orientação de seu médico,
respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico. QUAIS OS MALES QUE ESTE
MEDICAMENTO PODE CAUSAR? Reação muito comum (ocorre em mais de 10% dos pacientes que utilizam este medicamento). Reação comum (ocorre entre 1% e 10%
dos pacientes que utilizam este medicamento). Reação incomum (ocorre entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento). Reação rara (ocorre entre 0,01%
e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento). Reação muito rara (ocorre em menos de 0,01% dos pacientes que utilizam este medicamento). Reações adversas
atribuídas ao metronidazol - Distúrbios gastrintestinais: dor epigástrica (dor de estômago), náusea, vômito, diarreia, mucosite oral (inflamação dos tecidos moles da boca),
alterações no paladar incluindo gosto metálico, anorexia (redução ou perda do apetite), casos reversíveis de pancreatite (inflamação do pâncreas), descoloração da língua/
sensação de língua áspera (devido ao crescimento de fungos, por exemplo). Distúrbios no sistema imunológico: angioedema (presença de edema de pele, mucosas ou
vísceras, acompanhadas de urticárias), choque anafilático (reação alérgica grave). Distúrbios no sistema nervoso: neuropatia sensorial periférica, dores de cabeça, convulsões,
tontura, relatos de encefalopatia (por exemplo, confusão) e síndrome cerebelar subaguda - por exemplo: ataxia, disartria (dificuldade de articular as palavras), alteração da
marcha (dificuldade de andar), nistagmo (movimento involuntário, rápido e repetitivo do globo ocular) e tremor, que podem ser resolvidos com a descontinuação do
tratamento com o medicamento, meningite asséptica (inflamação nas membranas e tecidos que envolvem o cérebro sem causa infecciosa). Distúrbios psiquiátricos:
alterações psicóticas incluindo confusão e alucinações, humor depressivo. Distúrbios visuais: alterações visuais transitórias como diplopia (visão dupla), miopia (visão curta),
visão borrada, diminuição da acuidade (qualidade) visual, alteração na visualização de cores, neuropatia óptica/neurite (inflamação do nervo óptico). Distúrbios no sangue
e sistema linfático: foram relatados casos de agranulocitose (diminuição acentuada na contagem de células brancas do sangue), neutropenia (diminuição do número de
neutrófilos no sangue) e trombocitopenia (diminuição no número de plaquetas sanguíneas). Distúrbio hepatobiliares: - aumento das enzimas do fígado (AST, ALT, fosfatase
alcalina), hepatite colestática ou mista (tipos de inflamações do fígado) e lesão das células do fígado, algumas vezes se manifestando com icterícia (cor amarelada da pele
e olhos). - casos de falência da função do fígado necessitando de transplante em pacientes tratados com metronidazol em associação com outras drogas antibióticas.
Distúrbios na pele e tecido subcutâneo: rash (erupções cutâneas), prurido (coceira), rubor (vermelhidão), urticária (erupção na pele, geralmente de origem alérgica, que causa
coceira), erupções pustulosas (pequenas bolhas com conteúdo amarelado “pus”), síndrome de Stevens-Johnson (forma grave de reação alérgica caracterizada por bolhas
em mucosas e em grandes áreas do corpo), necrólise epidérmica tóxica (quadro grave, caracterizado por erupção generalizada, com bolhas rasas extensas e áreas de necrose
epidérmica, à semelhança de grande queimadura, resultante principalmente de uma reação tóxica a vários medicamentos). Distúrbios gerais: febre. - Reações adversas
atribuídas à nistatina: Distúrbios no sistema imunológico: foram relatados raros casos de dermatite (inflamação da pele) alérgica de contato devido à nistatina. Reações
na pele: foram relatados vários tipos de erupções na pele, pode ocorrer ocasionalmente irritação na pele de grau moderado a severo, após a administração tópica de nistatina
e, foi relatado caso de Síndrome de Stevens-Johnson após o uso de nistatina pomada. Sistema geniturinário (órgão genital e urinário): foram relatados raros casos de
vaginites como irritação e dor na área vulvovaginal após o uso intravaginal. Informe ao seu médico ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do
medicamento. Informe também a empresa através do seu serviço de atendimento. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA
RECEITA.
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Indicações:
No tratamento de Tinea pedis (pé de atleta), Tinea cruris, Tinea corporis e onicomicoses causadas pelo Trychophyton, Epidermophyton e
Microsporum; candidíase cutânea, Tinea versicolor e cromofitose.
SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

“VOLNAC É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.“
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fenitoína
Apresentação:
Comprimido - Caixas com 25, 30 e 100 comprimidos
Fórmula:
fenitoína 100mg
Classe terapêutica:
Anticonvulsivante

Reg. MS 1.0715.0171.001-3

Reg. MS 1.0715.0171.002-1

PARA QUÊ ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? FENITOÍNA é destinado ao tratamento de: Crises convulsivas (contrações súbitas e sem controle dos músculos devido
a alterações no cérebro) durante ou após neurocirurgia. Crises convulsivas, crises tônico-clônicas (convulsões motoras que podem se repetir) generalizadas e crise parcial
complexa (estado parado seguido de movimentos mastigatórios e fora de controle) (lobo psicomotor e temporal). Estado de mal epiléptico (ataques epilépticos prolongados
e repetidos). QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? FENITOÍNA é contraindicado em pacientes que tenham apresentado reações intensas ao medicamento
ou a outras hidantoínas. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES - Os medicamentos que tratam a epilepsia
não devem ter seu uso interrompido abruptamente devido ao possível aumento na frequência de crises, incluindo status epilepticus (quadro onde o paciente passa a ter
crises convulsivas constantes). Quando, a critério médico, houver necessidade de redução da dose, descontinuação do tratamento ou substituição por uma terapia alternativa,
esta deve ser feita gradualmente. Entretanto, no evento de reação alérgica ou reação de hipersensibilidade (alergia ou intolerância), uma rápida substituição para uma
terapia alternativa pode ser necessária. Neste caso, a terapia alternativa deve ser um medicamento antiepiléptico (que trata a epilepsia) não pertencente à classe das
hidantoínas. Converse com seu médico caso você tenha tido pressão baixa, insuficiência cardíaca (condição em que o coração é incapaz de bombear sangue suficiente para
satisfazer as necessidades do corpo) ou infarto do miocárdio (lesão de parte do músculo cardíaco por falta de oxigênio). Reações na pele com risco para a vida (Síndrome de
Stevens-Johnson e necrólise epidérmica tóxica) tem sido reportadas com o uso de FENITOÍNA. Se os sinais ou sintomas da Sindrome de Stevens-Johnson ou da necrólise
epidérmica tóxica (como por exemplo: rash (lesões avermelhadas) ou lesões de pele na forma de bolhas e que também podem acometer a mucosa surgirem, o tratamento
com FENITOÍNA deve ser interrompido. Se o rash for do tipo moderado (semelhante ao sarampo ou escarlatiniforme), o tratamento pode ser retomado após regressão
completa do rash. Caso o rash reapareça ao reiniciar o tratamento, FENITOÍNA está contraindica. Converse com seu médico caso você apresente efeitos tóxicos no fígado
com o uso deste medicamento e insuficiência hepática aguda (diminuição súbita da função do fígado). Estes incidentes foram associados com uma síndrome de
hipersensibilidade caracterizada por febre, erupções na pele e linfadenopatia (aparecimento de íngua), e normalmente ocorrem dentro dos 2 primeiros meses de tratamento.
Outras manifestações comuns incluem icterícia (cor amarelada da pele e olhos), hepatomegalia (aumento de volume do fígado), níveis elevados de transaminase sérica (um
marcador da função das células do fígado), leucocitose (aumento transitório no número dos glóbulos brancos, que são as células de defesa do sangue) e eosinofilia (aumento
do número de eosinófilos, células específicas dentro do grupo de células brancas presentes no sangue). A evolução clínica de hepatotoxicidade aguda de fenitoína varia de
recuperação imediata á óbito (morte). Nestes pacientes com hepatotoxicidade aguda, o tratamento com FENITOÍNA deve ser imediatamente descontinuado e não deve ser
administrado novamente. Complicações hematopoiéticas (alterações na quantidade e/ou qualidade das células do sangue) algumas fatais, foram ocasionalmente relatadas
como associadas à administração de fenitoína. Informe imediatamente seu médico se ocorrer trombocitopenia (diminuição no número de plaquetas sanguíneas), granuloma
(lesão inflamatória) da medula óssea reversível, leucopenia (redução dos glóbulos brancos no sangue), granulocitopenia (diminuição na contagem de granulócitos – células
específicas dentro do grupo de células brancas (basófilos, eosinófilos e neutrófilos), agranulocitose (ausência de granulócitos) e pancitopenia (diminuição global das células
do sangue (glóbulos brancos, vermelhos e plaquetas) com ou sem supressão da medula óssea (vide “Quais os males que este medicamento pode me causar?”). Um número
de relatos sugeriu a existência de uma relação entre a administração de fenitoína e o desenvolvimento de linfadenopatia (local ou generalizada), incluindo hiperplasia
(aumento na quantidade de células em um tecido ou órgão, sem formação de tumor) de nódulo linfático benigno, pseudolinfoma (infiltração benigna das células linfóides),
linfoma (doença neoplásica do tecido linfóide) e doença de Hodgkin (doença maligna caracterizada por aumento progressivo de linfonodos, baço, e geralmente tecido
linfóide). Embora uma relação causa-efeito não tenha sido estabelecida, a ocorrência de linfadenopatia indica a necessidade em diferenciar esta doença de outros tipos de
doença de nódulo linfático. O comprometimento dos nódulos linfáticos pode ocorrer com ou sem sinais e sintomas semelhantes à doença do soro (reação alérgica que
apresenta vários sintomas), como por exemplo, febre, rash (erupção cutânea) e comprometimento hepático (do fígado). Em todos os casos de linfadenopatia recomenda-se
acompanhamento médico por período prolongado e todo esforço deve ser empregado para se alcançar o controle das crises utilizando-se medicamentos antiepilépticos
alternativos. O fígado é o principal órgão de transformação da fenitoína; portanto converse com o seu médico caso você tenha insuficiência hepática, seja idoso, ou esteja
gravemente doente, pois poderá apresentar sinais precoces de toxicidade. Uma pequena porcentagem de pacientes tratados com fenitoína demonstrou ter metabolização
lenta do medicamento. O lento metabolismo pode ser justificado pela disponibilidade enzimática limitada e falta de indução. Isto parece ser geneticamente determinado. A
fenitoína e outras hidantoínas são contraindicadas em pacientes que apresentaram hipersensibilidade à fenitoína (vide “Quando não devo usar este medicamento?”). Além
disso, deve-se ter cautela ao utilizar medicamentos com estruturas similares (ex. barbitúricos, succinimidas, oxazolidinedionas e outros componentes relacionados) nestes
mesmos pacientes. FENITOÍNA deve ser administrado com cautela em casos de discrasias sanguíneas (qualquer alteração envolvendo os elementos celulares do sangue,
glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas), doença cardiovascular, diabetes mellitus, funções hepática, renal ou tireoideana prejudicadas. Considerando os relatos
isolados associando a fenitoína à exacerbação da porfiria (doença metabólica que se manifesta através de problemas na pele e/ou com complicações neurológicas), deve-se
ter cautela quando FENITOÍNA for utilizado em pacientes com esta doença. Relatou-se hiperglicemia (aumento na taxa de açúcar no sangue) resultante de efeito inibitório
da fenitoína na liberação de insulina. A fenitoína pode também aumentar as concentrações séricas de glicose em pacientes diabéticos. A osteomalácia (amolecimento e
enfraquecimento do osso) foi associada ao tratamento com fenitoína devido à interferência da fenitoína no metabolismo da Vitamina D. A fenitoína não está indicada para
crises devido à hipoglicemia (diminuição da taxa de açúcar no sangue) ou a outras causas metabólicas. Procedimentos adequados de diagnóstico devem ser realizados nestes
casos. As concentrações plasmáticas de fenitoína acima do intervalo considerado ideal podem produzir estado de confusão mental como delírio, psicose (alterações do
comportamento) ou encefalopatia (comprometimento da função do cérebro), ou raramente, disfunção cerebelar irreversível. Portanto, recomenda-se o monitoramento dos
níveis plasmáticos aos primeiros sinais de toxicidade aguda. A redução da dose de FENITOÍNA está indicada se a concentração de fenitoína for excessiva; caso os sintomas
persistam, o tratamento com FENITOÍNA deve ser descontinuado. Foram relatados comportamentos ou intenções suicidas em pacientes tratados com medicamentos
antiepilépticos em várias indicações. O mecanismo deste efeito não é conhecido e os dados disponíveis não excluem a possibilidade de um efeito aumentado para a fenitoína.
Portanto, os pacientes devem ser monitorados quanto aos sinais de comportamento ou intenções suicidas e um tratamento adequado deve ser considerado. Informe ao
médico caso surjam sinais de comportamento ou intenções suicidas. Faça uma boa higiene dentária durante o tratamento com FENITOÍNA, a fim de minimizar o
desenvolvimento de hiperplasia gengival (aumento não inflamatório das gengivas produzido por fatores outros que a irritação local) e suas complicações. Gravidez e
amamentação - Diversos relatos sugerem que o uso de medicamentos antiepilépticos por mulheres epilépticas pode levar a efeitos teratogênicos (que causa malformação
durante a gestação) em crianças nascidas destas mulheres. A maioria dos casos está relacionada à fenitoína e ao fenobarbital, que são os medicamentos para tratar a
convulsão mais comumente indicada pelos médicos. Relatos informais ou menos sistemáticos sugerem uma possível associação similar com o uso de todos os medicamentos
anticonvulsivantes conhecidos. Uma relação causa-efeito definitiva não foi estabelecida uma vez que fatores genéticos ou a própria epilepsia podem ter papel importante
na causa de anomalias (malformação) congênitas (ao nascimento). A grande maioria das gestantes epilépticas tratadas com medicamento antiepiléptico tem bebês normais.
Deve-se estar atento ao fato de que o tratamento antiepiléptico não deve ser interrompido em pacientes nas quais o medicamento previne a ocorrência de crises epilépticas
de grande mal (que acometem todo o corpo), devido à alta possibilidade de antecipação do estado de mal epiléptico acompanhado de hipóxia ( falta de oxigênio em um ou
mais tecidos) e de risco de morte. Em casos particulares, nos quais a gravidade e frequência das crises são tais que a retirada do medicamento não representa ameaça séria
ao paciente, deve-se considerar a interrupção do tratamento antes ou durante a gravidez, embora não exista segurança que mesmo crises epilépticas menores não
representem algum perigo ao desenvolvimento do feto. Riscos à gestante: durante a gravidez pode ocorrer um aumento na frequência das crises epilépticas em uma grande
proporção de pacientes, devido a alterações farmacocinéticas da fenitoína. Por isso, recomenda-se um monitoramento frequente dos níveis plasmáticos de fenitoína em
mulheres grávidas como guia para um ajuste posológico adequado. Contudo, após o parto, o paciente deverá verificar com seu médico a posologia a ser administrada.
Converse com seu médico, caso tenha epilepsia e tenha suspeita de gravidez. O médico deverá aconselhar você durante a gravidez e avaliar a relação risco/benefício. Pode
ocorrer um distúrbio de sangramento grave (que implica em risco de morte) relacionado a níveis reduzidos coagulação que dependem da vitamina K em recém-nascidos cujas
mães usaram fenitoína durante a gravidez. Esta condição pode ser prevenida através do uso de vitamina K pela mãe antes do parto, e pelo recém-nascido após o parto.
Embora a fenitoína seja excretada no leite materno, há baixo risco aos recém-nascidos, desde que os níveis de fenitoína na mãe sejam mantidos dentro da faixa terapêutica
(dose indicada para o tratamento). Informe o seu médico se você está amamentando. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação.
Informe imediatamente seu médico em caso de suspeita de gravidez. Populações especiais - Pacientes idosos - Pacientes idosos podem requerer doses menores.
Converse com o seu médico. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS - Azapropazona: a azapropazona aumenta o risco de toxicidade, uma vez que o uso concomitante aumenta
a quantidade da fenitóina no sangue. Informe ao seu médico, caso você também faça uso do medicamento azapropazona. O uso da azapropazona deve ser evitada nos
pacientes que recebem tratamento com a fenitoína. Barbituratos: informe ao seu médico, caso você faça uso de barbiturato, visto que os pacientes tratados com fenitoína
e um barbiturato devem ser observados quanto aos sinais de intoxicação com fenitoína caso o barbiturato seja retirado. O fenobarbital pode reduzir a absorção oral da
fenitoína. Beclamida: casos individuais de leucopenia reversível foram associados com altas doses de beclamida (1,5 a 5 g por dia) usada junto com outros anticonvulsivantes
(medicamentos que tratam a convulsão) como barbitúricos e fenitoína. Informe ao seu médico se está fazendo uso de beclamida. Ciprofloxacino: quando coadministrado
com a fenitoína, pode levar a uma diminuição da concentração dos níveis de fenitoína no sangue. Cloranfenicol: informe ao seu médico, caso você faça uso do medicamento
cloranfenicol. Os pacientes recebendo simultaneamente fenitoína e cloranfenicol devem ser rigorosamente observados quanto aos sinais de intoxicação com a fenitoína, uma
vez que o cloranfenicol reduz o metabolismo da fenitoína. A dose de anticonvulsivante deve ser reduzida, se necessário. A possibilidade de se usar um antibiótico alternativo
deve ser considerada. Corticosteroides: a fenitoína aumenta o clearance (eliminação) do corticosteroide reduzindo sua eficácia. A eficácia terapêutica do agente corticosteroide
deve ser monitorada; pode ser necessário um aumento na dose do corticosteroide da ordem de 2 vezes ou mais durante tratamento combinado com a fenitoína. Recomendase monitoramento periódico dos níveis de fenitoína uma vez que doses maiores de fenitoína também podem ser necessárias, considerando que o corticosteroide pode
aumentar ou reduzir os níveis de fenitoína. Delavirdina: o uso em associação de delavirdina e fenitoína não é recomendado devido à redução da quantidade no sangue da
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delavirdina observados nesta situação, em decorrência da indução do metabolismo da delavirdina. Dissulfiram: este fármaco inibe o metabolismo hepático (no fígado) da
fenitoína. Caso você faça uso de dissulfiram e fenitóina, converse com seu médico, pois ele deverá monitorá-lo. A redução da dose de fenitoína pode ser necessária em alguns
pacientes. Estatinas metabolizadas pelo CYP3A4, como em particular atorvastatina, sinvastatina, lovastatina, fluvastatina e cerivastatina: a fenitoína pode diminuir a
eficácia destes medicamentos. Portanto, informe ao seu médico, caso você faça uso destes medicamentos. Fenilbutazona: este fármaco aumenta o risco de toxicidade com
a fenitoína, uma vez que reduz o metabolismo hepático da fenitoína e altera a fixação às proteínas plasmáticas. Converse com seu médico, caso você faça uso de
fenilbutazona e fenitoína, o médico irá monitorá-lo quanto á sinais de intoxicação da fenitoína. Fluoracila e/ou prodrogas (como tegafur, gimeracila e oteracila): quando
coadministrados com a fenitoína podem aumentar a concentração plasmática da fenitoína. Folatos: os folatos reduzem a eficácia da fenitoína. O uso concomitante do ácido
fólico com a fenitoína resultou num aumento da frequência de crises convulsivas e na redução dos níveis de fenitoína em alguns pacientes. A fenitoína tem potencial de
diminuir os níveis plasmáticos de folato e, portanto, deve ser evitada durante a gravidez. Hidróxido de alumínio: a administração simultânea da fenitoína com hidróxido de
alumínio pode acarretar na diminuição da concentração sérica (quantidade no sangue) da fenitoína. Imatinibe: o uso concomitante de imatinibe e fenitoína reduz as
concentrações plasmáticas do imatinibe devido à indução do seu metabolismo. Informe ao seu médico, caso você faça uso deste medicamento. Irinotecano: o uso
concomitante de irinotecano e fenitoína reduz a exposição ao irinotecano e ao seu metabólito ativo. Informe ao seu médico, caso você faça uso deste medicamento.
Isoniazida: informe ao seu médico, caso faça uso de isoniazida e fenitoína. Os pacientes recebendo ambos os fármacos devem ser rigorosamente observados quanto aos
sinais de toxicidade da fenitoína. Lidocaína: a lidocaína e a fenitoína pertencem à classe dos antiarrítmicos IB (medicamentos usados para arritmia (descompasso dos
batimentos do coração). O uso concomitante pode resultar em depressão cardíaca aditiva. Além disso, existem evidências de que a fenitoína possa estimular o metabolismo
no fígado da lidocaína resultando em uma redução da concentração sérica da lidocaína. O uso combinado deve ser administrado com cautela. O status cardíaco do paciente
deve ser monitorado. Se possível, o tratamento concomitante deve ser evitado em pacientes com doença cardíaca conhecida. Lopinavir: o uso concomitante de fenitoína e
lopinavir pode resultar numa redução da concentração plasmática do lopinavir e pode causar redução na concentração da fenitoína. Informe ao seu médico, caso você faça
uso deste medicamento. Metotrexato: a administração concomitante de metotrexato e fenitoína reduz a eficácia da fenitoína devido à redução da sua absorção gástrica (no
estômago). Além disso, há um aumento no risco de toxicidade do metotrexato. Informe ao seu médico, caso você faça uso deste medicamento. Posaconazol: a coadministração
com a fenitoína, pode resultar na redução da concentração de posaconazol e no aumento da concentração de fenitoína. O uso concomitante de fenitoína e posaconazol deve
ser evitado a menos que o potencial benefício justifique claramente o potencial risco. Informe ao seu médico, caso você faça uso deste medicamento. Quetiapina: a
coadministração de quetiapina e fenitoína reduz a eficácia da quetiapina. Pode ser necessário aumentar as doses de quetiapina para manter o controle dos sintomas
psicóticos nos pacientes recebendo tratamento combinado. Informe ao seu médico, caso você faça uso deste medicamento. Salicilatos: altas doses de salicilatos podem
aumentar a concentração da fenitoína livre (ativa) no plasma. Entretanto, em geral não há necessidade de alteração da dose da fenitoína na maioria dos pacientes. Altas
doses de salicilatos devem ser administradas com cautela a pacientes em tratamento com fenitoína, especialmente se os pacientes parecem propensos à intoxicação. Informe
ao seu médico, caso você faça uso deste medicamento. Sulfonamidas: podem aumentar os riscos de toxicidade da fenitoína. Pode ser necessária uma redução na dose de
fenitoína durante tratamento concomitante. Informe ao seu médico, caso você faça uso deste medicamento. Tacrolimo: quando estes fármacos são utilizados
concomitantemente, os pacientes devem ser monitorados quanto à redução das concentrações plasmáticas do tacrolimo e consequente redução de sua eficácia. Informe ao
seu médico, caso você faça uso deste medicamento. Tipranavir: recomenda-se cautela quando a fenitoína for prescrita a pacientes que estejam recebendo tipranavir. Informe
ao seu médico, caso você faça uso deste medicamento. Voriconazol: a fenitoína, quando administrada concomitantemente com o voriconazol, induz o metabolismo do
voriconazol reduzindo o metabolismo da fenitoína. Recomenda-se um monitoramento frequente das concentrações de fenitoína e dos eventos adversos relacionados a
fenitoína durante a coadministração. A fenitoína pode ser coadministrada com o voriconazol, se a dose de manutenção do voriconazol for aumentada de 4 mg/kg para 5
mg/kg por via intravenosa a cada 12 horas, ou de 200 mg para 400 mg por via oral a cada 12 horas (100 mg para 200 mg oral a cada 12 horas em pacientes com menos
de 40 kg). Informe ao seu médico, caso você faça uso deste medicamento. Erva de São João: o uso em associação com a fenitoína reduz a eficácia da fenitoína. O uso
concomitante deve ser evitado. Caso o paciente continue o tratamento com Erva de São João durante terapia com a fenitoína, ele deve tomá-la de uma fonte confiável que
assegure uma quantidade estável de ingrediente ativo. Além disso, os níveis de fenitoína devem ser monitorados e estabilizados e os sintomas de ausência de eficácia
(aumento de crises epilépticas) devem ser cuidadosamente monitorados. Informe ao seu médico, caso você faça uso deste medicamento. Etanol: a ingestão aguda de álcool
pode aumentar as concentrações plasmáticas de fenitoína, enquanto que seu uso crônico pode diminuí-las. Os pacientes epilépticos que fazem uso crônico do álcool devem
ser rigorosamente observados quanto ao decréscimo dos efeitos anticonvulsivantes. É necessário um acompanhamento rotineiro da concentração plasmática da fenitoína.
Interações entre Preparações Nutricionais/Alimentação Enteral: relatos da literatura sugerem que pacientes que receberam preparações nutricionais enteral e/ou
equivalentes de suplementos nutricionais têm níveis plasmáticos de fenitoína menores que os esperados. Portanto, sugere-se que FENITOÍNA não seja administrado
concomitantemente com preparação nutricional enteral. Nestes pacientes, pode ser necessária a monitoração mais frequente dos níveis séricos de fenitoína. Interações com
Testes Laboratoriais: a fenitoína pode causar diminuição dos níveis séricos de T4. Também pode produzir valores menores que os normais para teste de metirapona ou
dexametasona. A fenitoína pode causar níveis séricos aumentados de glicose, fosfatase alcalina e gama glutamil transpeptidase. Deve-se ter cautela quando métodos
imunoanalíticos forem utilizados para mensurar as concentrações plasmáticas de fenitoína. Informe ao seu médico se você está fazendo uso de algum outro medicamento.
Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? Pacientes recebendo
fenitoína devem ser alertados da importância de respeitarem estritamente o regime de dose prescrito e informarem aos seus médicos sobre qualquer condição clínica que o
impossibilite de tomar o medicamento por via oral como prescrito (por ex. cirurgias). Você deve tomar os comprimidos com líquido, por via oral. POSOLOGIA - Com o
esquema posológico, por via oral, os níveis de eficácia se estabelecem em média após uma semana. Quando for necessário efeito imediato, como nos controles de uma crise
aguda e no estado de mal epiléptico, recomenda-se a forma injetável, preferencialmente pela via intravenosa. As doses orais devem ser tomadas preferencialmente durante
ou após as refeições. A interrupção do tratamento deve ser feita de forma gradual. (vide “O que devo saber antes de usar este medicamento?”). Uso adulto: - Crises
convulsivas durante ou após neurocirurgia: tratamento e profilaxia: 100 mg três vezes ao dia. Dose usual de manutenção de 300 a 400 mg/dia (dose máxima de 600
mg/dia). - Crises convulsivas, crises tônico-clônicas generalizadas e crise parcial complexa (lobo psicomotor e temporal): 100 mg três vezes ao dia, dose de manutenção
usual de 300 – 400 mg/dia (dose máxima de 600 mg/dia). - Estado de mal epiléptico: dose de ataque de 10 – 15 mg/kg IV (não exceder 50 mg/min), seguido por dose de
manutenção de 100 mg por via oral ou intravenosa a cada 6 a 8 horas. Uso em crianças: Crianças com mais de 6 anos e adolescentes podem necessitar da dose mínima de
adulto (300 mg/dia). - Crises convulsivas durante ou após neurocirurgia: tratamento e profilaxia: 5 mg/kg/dia divididos igualmente em duas ou três administrações, até
um máximo de 300 mg/dia; a dose de manutenção usual é de 4 a 8 mg/kg/dia; Crianças com mais de 6 anos podem necessitar da dose mínima de adulto (300 mg/dia). Crises convulsivas, crises tônico-clônicas generalizadas e crise parcial complexa (lobo psicomotor e temporal): 5 mg/kg/dia divididos igualmente em duas ou três
administrações, até um máximo de 300 mg/dia; a dose de manutenção usual é de 4 a 8 mg/kg/dia; Crianças com mais de 6 anos podem necessitar da dose mínima de adulto
(300 mg/dia). Populações especiais - Pacientes idosos: inicialmente 3 mg/kg/dia em doses divididas; a dose deve ser ajustada de acordo com as concentrações séricas de
hidantoína e de acordo com a resposta do paciente.A eliminação da fenitoína tende a diminuir com o aumento da idade. Portanto, pacientes idosos podem requerer doses
menores. - Hipoalbuminemia: pacientes hipoalbuminêmicos (estado, cujo nível de albumina sérica está abaixo do normal) concentração de fenitoína sérica normal em
pacientes não hipoalbuminêmicos = concentração de fenitoína sérica observada em pacientes hipoalbuminêmicos, dividido por 0,25 vezes a concentração de albumina mais
0,1. - Pacientes com doença hepática: pode haver um aumento da concentração de fenitoína livre em pacientes com insuficiência hepática (redução da função do fígado);
a análise das concentrações de fenitoína livre pode ser útil neste pacientes. - Gravidez: as necessidades de fenitoína são maiores durante a gravidez, requerendo um aumento
na dose em algumas pacientes. Após o parto, a dose deve ser reduzida para evitar toxicidade. - Pacientes com insuficiência renal (redução da função dos rins): pode haver
um aumento da concentração de fenitoína livre em pacientes com doença renal; a análise das concentrações de fenitoína livre pode ser útil nestes pacientes. Não há estudos
dos efeitos de FENITOÍNA administrado por vias não recomendadas. Portanto, por segurança e para garantir a eficácia deste medicamento, a administração deve ser somente
por via oral, conforme recomendado pelo médico. Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa
o tratamento sem o conhecimento de seu médico. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? Reação muito comum (ocorre em mais de 10%
dos pacientes que utilizam este medicamento). Reação comum (ocorre entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento). Reação incomum (ocorre entre 0,1%
e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento). Reação rara (ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento). Reação muito rara (ocorre em
menos de 0,01% dos pacientes que utilizam este medicamento). Sistema Nervoso Central: as manifestações mais comuns observadas com o uso de fenitoína estão
relacionadas a este sistema e são normalmente relacionadas à dose. Estas incluem nistagmo (movimento não controlado, rápido e repetitivo do globo ocular), ataxia (falta
de coordenação dos movimentos e equilíbrio), dificuldade na fala, redução na coordenação e confusão mental. Foram também observadas vertigem (tontura), insônia
(dificuldade para dormir), nervosismo transitório, contração da musculatura e cefaleia (dor de cabeça). Foram também relatados raros casos de discinesia (movimentos sem
controle e anormais do corpo) induzida por fenitoína, incluindo coreia (movimentos de convulsão), distonia (contrações sem controle dos músculos), tremor e asterixe
(movimentos anormais que afetam principalmente as extremidades, tronco ou mandíbula), similares aqueles induzidos pela fenotiazina e outros fármacos neurolépticos.
Polineuropatia periférica (doença dos nervos periféricos múltiplos simultaneamente) predominantemente sensorial foi observada nos pacientes recebendo tratamento a
longo prazo com a fenitoína. Sistema gastrintestinal: náusea (enjoo), vômitos, constipação (prisão de ventre), hepatite tóxica (inflamação do fígado) e dano hepático (do
fígado). Sistema tegumentar (pele e tecido subcutâneo): manifestações dermatológicas algumas vezes acompanhadas de febre incluíram rash morbiliforme e escarlatiniforme.
O rash morbiliforme (semelhante ao sarampo) é o mais comum; outros tipos de dermatites são observados mais raramente. Outras formas mais graves que podem ser fatais
incluíram dermatite bolhosa (manifestação com bolhas na pele), esfoliativa (alteração da pele acompanhada de descamação) ou purpúrica (extravasamento de sangue para
fora dos capilares da pele ou mucosa formando manchas roxas), lúpus eritematoso (doença multissistêmica auto-imune), Síndrome de Stevens-Jonhson (forma grave de
reação alérgica caracterizada por bolhas em mucosas e grandes áreas do corpo) e necrólise epidérmica tóxica (quadro grave com erupção generalizada na pele, bolhas rasas
extensas e áreas de necrose) (vide “O que devo saber antes de usar este medicamento?”). Sistema hemopoiético (sangue): complicações hemopoiéticas (das células do
sangue), algumas fatais, foram ocasionalmente relatadas em associação com o uso de fenitoína. Estas incluíram trombocitopenia (diminuição no número de plaquetas
sanguíneas), leucopenia granulocitopenia, agranulocitose e pancitopenia com ou sem supressão da medula óssea. Embora tenham ocorrido macrocitose (aumento na
quantidade de macrócitos no sangue) e anemia megaloblástica (com aumento na quantidade de megaloblastos), estas condições correspondem geralmente à terapia com
ácido fólico. Foram relatados casos de linfadenopatia incluindo hiperplasiade nódulo linfático benigna, pseudolinfoma, linfoma e doença de Hodgkin. Sistema do tecido
conjuntivo e musculoesquelético: acentuação das características faciais, aumento dos lábios, hiperplasia gengival, hipertricose (crescimento excessivo de pelo em locais
inadequados, como nas extremidades, cabeça e costas) e doença de Peyronie (caracterizada por endurecimento do pênis que pode causar uma deformidade dolorosa).
Osteopenia (fraqueza dos ossos, mas não tão intensa quanto à osteoporose), osteoporose (doença caracterizada por fragilidade dos ossos), fraturas e diminuição da
densidade mineral óssea, em pacientes em tratamento de longo prazo com FENITOÍNA. Sistema Cardiovascular: parada cardíaca e periarterite nodosa (inflamação que leva
a morte celular e ocorre principalmente nas artérias onde podem ocorrer dilatação e rompimento das mesmas) foram relatados com o tratamento oral de fenitoína. Sistema
Imunológico: síndrome de hipersensibilidade (no qual se pode incluir, mas não se limitar aos sintomas tais como artralgia (dor nas articulações), eosinofilia, febre, disfunção
hepática, linfadenopatia ou rash), lúpus eritematoso sistêmico (doença multissistêmica auto-imune), anormalidades de imunoglobulinas (proteínas que atuam na proteção
do organismo). Os eventos adversos clínicos adversos mais comumente observados com o uso de FENITOÍNA em estudos clínicos foram: nistagmo (movimento involuntários
dos olhos), vertigem (tontura), prurido (coceira), parestesia (sensações como ardor, formigamento e coceira, percebidos na pele), cefaleia, sonolência e ataxia (falta de
coordenação dos movimentos). Com duas exceções, estes eventos são comumente associados à administração intravenosa ou intramuscular da fenitoína. Eventos adversos
ou alterações clínicas laboratoriais concomitantes sugerindo processo alérgico não foram observados. Informe ao seu médico ou farmacêutico o aparecimento de reações
indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também a empresa através do seu serviço de atendimento. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. SÓ PODE SER VENDIDO
COM RETENÇÃO DA RECEITA.
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PRODUTO

PRINCÍPIO ATIVO

APRESENTAÇÃO

CLASSE TERAPÊUTICA

PRODUTO

PRINCÍPIO ATIVO

ACETICIL

ácido acetilsalicílico

500 mg - comprimidos - cx. c/20
500 mg - comprimidos - cx. c/500
100 mg - comprimidos - cx. c/20
100 mg - comprimidos - cx. c/200
100 mg - comprimidos - cx. c/500

Analgésico

FUNGIDERM

iodo + iodeto de potássio + ácido salicílico solução tópica 5mg/ml + 10mg/ml + 20mg/ml +
+ ácido benzóico + tintura de benjoim
20mg/ml + 50mg/ml - frasco com 50ml

Antimicótico para uso tópico

HOMATROPIN

metilbrometo de homatropina

2 mg/ml - solução gotas - fr. c/15 ml

5 mg - comprimidos - cx. c/30
5 mg - comprimidos - cx. c/40
5 mg - comprimidos - cx. c/500
5 mg/ml - gotas - fr. c/10 ml

Antianêmico

Antiespasmódico/
Anticolinérgico gastrintestinal

IODETON

iodeto de potássio

2% - xarope - fr. c/100 ml

Expectorante simples

LARINGEX

cloreto de cetilpiridínio

1,34mg - caixa com 16 pastilhas

Antiséptico bucal

LIMA C

ácido ascórbico

500 mg - comprimidos - cx. c/12

Monovitaminas, exceto
vitamina K

MICLONAZOL

clotrimazol

creme 10mg/g - bisnaga com 20 g

Antimicótico para uso tópico

MICOPLEX

tiabendazol + sulfato de neomicina

50mg/g + 5mg/g - pomada - bisn. c/45 g

Escabicida e outros
ectoparasiticidas

MICOTIAZOL

ác. benzóico + ác. salicílico +
iodo metálico

solução tópica - fr. c/50ml

Antimicótico para uso tópico

NALURIL

ácido nalidíxico

500 mg - comprimidos - cx. c/56

Antibiótico sistêmico

NEURI B6

cloridrato de piridoxina

40 mg - comprimidos - cx. c/20

Monovitamina

NEURIVIT

cloridrato de tiamina

100 mg - comprimidos - cx. c/20

Monovitamina

ACFOL

CLASSE TERAPÊUTICA

AEROTRAT

sulfato de salbutamol

2 mg/5ml - xarope - fr. c/100 ml

Broncodilatador

ALBISTIN

nistatina

100.000 UI/ml - susp. oral - fr. c/40 ml
25.000 UI/g - creme vaginal - bisn. c/60 g
500.000 UI - drágeas - cx. c/16 drgs.

Antimicótico

ALIVBABY

nistatina + óxido de zinco

100.000 UI + 200 mg/g - pom. - bisn. c/60 g
100.000 UI + 200 mg/g - pom. - bisn. c/20 g

Antimicótico tópico

ANFLAT

dimeticona

40 mg - comprimidos - cx. c/20
75 mg/ml - gotas - fr. c/10 ml

Adsorvente antifisético
intestinal simples

ASMAFIN

aminofilina diihidratada

0,24 g - gotas - fr. c/10 ml

Broncodilatador

ASMANON

cetotifeno

0,2 mg/ml - xarope - fr. c/150 ml

Antiasmático

B-SUPRIN

polivitamínico

drágeas - cx. c/60
drágeas - cx. c/20

Polivitamínico sem minerais

ÓLEO MINERAL

óleo mineral

frasco c/100 ml

Laxante

B-VIT

complexo vit. B

drágeas - cx. c/50 drgs.
solução oral - fr. c/30 ml

Polivitamínico sem minerais

PARARTRIN

ibuprofeno

300 mg - comprimidos - cx. c/30
600 mg - comprimidos - cx. c/30

Anti-inflamatório e
antireumático

BACIGEN

sulfato de neomicina + bacitracina zíncica

5 mg/g + 250 UI/g - pom. - bisn. c/20 g

Anti-infeccioso tópico

PRANOLAL

cloridrato de propranolol

butilbrometo de escopolamina +
dipirona monoidratada

10 mg + 250 mg - drágeas - cx. c/20

Antiespasmódico e
anticolinérgico gastrintestinal

10 mg - comprimidos - cx. c/50
40 mg - comprimidos - cx. c/50
80 mg - comprimidos - cx. c/20

Betabloqueador

BINOSPAN COMPOSTO
BRONCATAR

cloridrato de bromexina

2 mg/ml - gotas - fr. c/50ml
4 mg/5ml - xarope infantil - fr. c/120ml
8 mg/5ml - xarope - fr. c/120ml

Broncodilatador

PRURIDOL

benzoato de benzila

25% - emulsão tópica - fr. c/100 ml

Anti-infeccioso tópico

RECALPLEX

polivitamínico

solução oral - fr. c/150 ml

Polivitamínico sem minerais

REIDRAMAX

glicose anidra + citrato de sódio
cloreto de potássio + cloreto de sódio

pó solução oral - caixa com 2 envelopes
com 27,9 g

reidratante oral

RINOBEN

clor. sódio + clor. benzalcônio

9,0 mg/ml + 0,1mg/ml - sol. nasal - fr. c/30 ml

Preparação de ação nasal

RUBIDEX

mentol + salicilato de metila

100 mg/g + 150 mg/g - cr. - bins. c/30 g

Rubefaciente

SALAZOPRIN

sulfassalazina

500 mg - comprimidos - cx. c/20

Anti-inflamatório

SEDOL

dipirona monoidratada + cafeína
+ mucato de isometepteno

300mg + 30mg + 30mg - drágeas - cx. c/200
300mg + 30mg + 30mg - drágeas - cx. c/20

Analgésico contra enxaqueca

dipirona monoidratada + cafeína
+ cloridrato de isometepteno

300mg/ml + 30mg/ml + 50mg/ml - solução oral - fr.
c/15 ml

SENNALAX

senna alexandrina Mill

geléia - frasco c/100g

Laxante

STONGEL

hidr. de alumínio + hidr. magnésio

comprimidos mast. cx. c/20

Antiácido

STONGEL VS

hidr. de alumínio + hidr. magnésio

pastilhas - cx. c/50

Antiácido

SUPRIUM

polivitamínico e polimineral

drágeas - c/60

Polivitamínico

TERMOPRIN

dipirona monoidratada

500 mg - cx. c/200 com
500 mg/ml - gotas - fr. c/10 ml
50 mg/ml - xarope - fr. c/100 ml

Analgésico não narcótico

THIANAX

tiabendazol

50 mg/g - pomada - bisnaga c/45 g

Antiparasitário

TIONAZEN

tioconazol

10 mg/g - cr. dermatológico - bisn. c/30 g
10 mg/ml - loção - fr. plas. opc. x 30 g
280 mg/ml - solução - fr. c/12 ml

Antimicótico para uso tópico

TRICOMAX

metronidazol + nistatina

creme vaginal - bisn. c/50 g + 10 aplicadores

Produto para uso ginecológico

VOLNAC

nitrato de miconazol

20mg/ml - loção - fr. c/30 ml
20mg/g - creme - bisn. c/28 g

Antimicótico para uso tópico

DANTALIN

fenitoína - Port. 344/98-C1

100 mg - comprimidos - cx. c/25
100 mg - comprimidos - cx. c/30
100 mg - comprimidos - cx. c/100

Anticonvulsivante

FENITOÍNA

GENÉRICO - Port. 344/98-C1

100 mg - comprimidos - cx. c/25
100 mg - comprimidos - cx. c/30
100 mg - comprimidos - cx. c/100

Anticonvulsivante

RELAPAX

diazepam - Port. 344/98 B1

10 mg - comprimidos - cx. c/20
10 mg - comprimidos - cx. c/500
5 mg - comprimidos - cx. c/20
5 mg - comprimidos - cx. c/500

Ansiolítico simples

TEGREZIN

carbamazepina - Port. 344/98 C1

200 mg - comprimidos - cx. c/20
200 mg - comprimidos - cx. c/200
200 mg - comprimidos - cx. c/500

Anticonvulsivo

CASPACIL

sulfeto de selênio

2,5% - Xampu - fr. c/100 ml

Antimicótico para uso tópico

CAZIDERM

nitrofural

2 mg/ml - solução - fr. c/100 ml
2 mg/ml - solução - fr. c/30 ml
2 mg/g - pomada - bisn. c/20 g

Anti-infeccioso tópico

aspartato de potássio + aspartato de
magnésio + acetato de racealfatocoferol
+ cloridrato de tiamina + riboflavina +
cloridrato de piridoxina

drágeas - cx. c/20
drágeas - cx. c/60

Vitaminas ou minerais
associados à outros fármacos

CEFABEN

cefalexina monoidratada

500 mg - cx. c/8 com

Antibiótico sistêmico simples

CETOZOL

cetoconazol

20 mg/g - creme - bisn. c/20 g
2% - Xampu - fr. c/100 ml

Anti-infeccioso tópico

CLOVIR

aciclovir

50 mg/g - creme - bisn. c/10 g

Antivirótico

DERMEZIL

óxido de zinco

100 mg - pomada - bisn. c/20 g

Secativo e Anti-eczematoso

DERMOBAN

mupirocina

20 mg/g - creme - bisn. c/15 g

Anti-infeccioso tópico

DIAFURAN

cloridrato de loperamida

2 mg - caixa com 12 comprimidos

DIUREZIN

hidroclorotiazida

25 mg - comprimidos - cx. c/20
25 mg - comprimidos - cx. c/30
25 mg - comprimidos - cx. c/500
50 mg - comprimidos - cx. c/20
50 mg - comprimidos - cx. c/30
50 mg - comprimidos - cx. c/500

Diurético simples

160 mg - comprimidos mast. cx. c/12 e 24
160 mg/5ml - susp. pediátrica - fr. c/60 ml
80 mg - comprimidos mast. cx. c/12
200 mg/ml - gotas - fr. c/15 ml
750 mg - comprimidos - cx. c/200
500 mg - comprimidos - cx. c/200

Analgésico não narcótico

CAZIGERAN

DORFEN
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paracetamol

DORFLAN

diclofenaco dietilamônio

1,16g/100g - gel - bisn. c/60 g

Anti-inflamatório/antireumático

ENXAK

mesilato de di-hidroergotamina
+ dipirona monoidratada + cafeína

1 mg + 350 mg + 100 mg comprimidos - cx. c/12

Analgésico contra enxaqueca

EXPECTRAT

extrato fluído de guaco

xarope - fr. c/150 ml

Expectorante/fitoterápico
simples

FISIORINUS

clor. sódio + clor. benzalcônio

9,0 mg/ml + 0,1 mg/ml - sol. nasal - fr.c/30 ml

Preparação de ação nasal

FLOXINA

ofloxacino

200 mg - comprimidos - cx. c/10

Antibiótico sistêmico

FLUCOZEN

fluconazol

100 mg - cápsulas - cx. c/8
150 mg - cápsulas - cx. c/1

Antimicótico sistêmico de
uso oral

FORGASTRY

hidróxido de alumínio + hidróxido de
magnésio

60mg/ml + 40mg/ml - suspensão - fr. c/240ml

Antiácido
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enigsete 9.9998.6624

Rua Antonio Lopes, 134 - Jandira - São Paulo
CEP: 06612-090 - Tel.: (11) 4707-5155 - Fax.: (11) 4707-5144
e-mail: mgcazi@uol.com.br

www.cazi.com.br
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