
MEBENIX®

albendazol
   
FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO:
Suspensão 4% - frasco com 10mL
Comprimido mastigável - caixa  com 1 comprimido, 250 ou 500 comprimidos

USO ADULTO E PEDIÁTRICO
USO ORAL
NÃO É  INDICADO PARA  MULHERES COM  POSSIBILIDADE DE EN-
GRAVIDAR OU DURANTE A GRAVIDEZ.

COMPOSIÇÃO: 
Cada comprimido mastigável contém:
albendazol.............................................................................400 mg
Excipientes* q.s.p....................................................................1cpr.
* lactose, amido de milho, amido pré-gelatinizado, povidona, laurilsulfato 
de sódio, amidoglicolato de sódio, celulose microcristalina, sacarina sódica, 
estearato de magnésio, croscarmelose sódica, ciclamato de sódio, aroma, 
polissorbato 80 e álcool etílico.
Cada mL de suspensão contém:
albendazol...............................................................................40 mg
Veículo* q.s.p...........................................................................1mL
* ácido cítrico, álcool etílico, aroma, goma xantana, ciclamato de sódio, 
metilparabeno, propilparabeno, simeticona, glicerol, laurilsulfato de sódio 
e água.

INFORMAÇÕES  AO  PACIENTE:
MEBENIX® tem, como substância ativa, o albendazol, que possui uma 
ação anti-helmíntica eficaz contra diversas formas de vermes intestinais, 
agindo igualmente contra as formas larvárias e adultas.
Evitar calor excessivo (temp. superior a 400C). Proteger da luz e umidade.
O prazo de validade está impresso nas embalagens. Não utilize o produto 
fora do prazo de validade.
Informar ao médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento 
ou após o seu término, visto que o produto é contraindicado durante esse 
período. Informar ao médico se está amamentando.

A suspensão pode ser administrada diretamente ou misturada com líquidos.
Nos casos de infestação confirmada ou mesmo suspeita de Strongyloides 
stercoralis e Taenia sp, a dose deve ser repetida por três dias consecutivos.
Nos casos de infestações por Enterobios vermicularis a dose usual em 
crianças é de 100 mg em dose única, ou seja: 
Comprimido mastigável: 1/4 do comprimido (metade da metade do com-
primido) em dose única.
Suspensão: 1/4 do frasco ou 2,5 mL em dose única.
OBS.: Se não houver cura após 3 semanas, um segundo tratamento 
deverá ser iniciado, com MEBENIX®.

CONDUTA NA SUPERDOSAGEM:
Geralmente não ocorre. Caso surjam sinais de intoxicação, procurar o 
médico e promover uma lavagem gástrica.

Número do lote, data de fabricação e prazo de validade: vide embalagens.
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Deve-se assegurar, antes de utilizar MEBENIX®, de que não há processo 
de gravidez. Para mulheres em idade fértil, recomenda-se a administração 
de MEBENIX® no período de 7 dias após o início da menstruação.
Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as 
doses e a duração do tratamento.
Não interromper o tratamento sem o conhecimento do seu médico.
Informar ao médico o aparecimento de reações desagradáveis, tais como: 
desconforto gastrintestinal e cefaleia.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE 
DAS CRIANÇAS.
Contraindicações: 
Hipersensibilidade aos componentes da formulação, gravidez, suspeita 
de gravidez ou se está planejando uma gravidez.
Precauções: 
Recomenda-se as seguintes medidas de prevenção à verminose para 
todos os membros da família:
1 - Manter limpas as instalações sanitárias e lavar as mãos após utilizá-las;
2 - Evitar andar descalço;
3 - Cortar e manter as unhas limpas;
4 - Beber água filtrada ou fervida;
5 - Lavar e cozinhar bem os alimentos;
6 - Manter os alimentos e depósitos de água cobertos;
7 - Combater os insetos;
8 - Lavar as mãos antes das refeições;
9 - Lavar os utensílios domésticos;
10 - Ferver roupas íntimas e de cama.

Advertências: 
Como os demais derivados benzimidazólicos, o albendazol mostrou-se 
teratogênico e embriotóxico em animais de laboratório. Por esta razão, 
MEBENIX® não deve ser usado durante a gravidez ou em mulheres com 
possibilidade de engravidar.

NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. 
PODE SER PERIGOSO PARA A SUA SAÚDE.

INFORMAÇÃO TÉCNICA:
Estudos em animais e no homem mostram que o albendazol exibe ati-

vidade vermicida, ovicida e larvicida. O albendazol exerce sua atividade 
anti-helmíntica por inibição da polimerização dos túbulos, com isto, o nível 
de energia se torna inadequado à sobrevivência. MEBENIX®, inicialmente 
imobiliza os helmintos e, posteriormente, os mata. No homem, após uma 
dose oral, o albendazol tem uma pequena absorção (menos de 5%). A 
maior parte de sua ação anti-helmíntica é na luz intestinal. Com uma 
dose de 6,6 mg/Kg de albendazol a concentração plasmática de seu 
principal metabólito, um sulfóxido atinge o máximo de 0,25 e 0,30 mg/
mL após aproximadamente 2 1/2 horas. A vida média de eliminação do 
sulfóxido plasmático é de 8 1/2 horas. O metabólito é essencialmente 
eliminado pela urina.
INDICAÇÃO:
Como anti-helmíntico, nas infecções e infestações intestinais, simples 
ou mistas, tais como: Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Enterobius 
vermicularis, Ancylostoma duodenale, Necator americanus, Taenia sp, 
Strongyloides stercoralis  e Giardia lamblia.

REAÇÕES ADVERSAS:
Casos raros de desconforto gastrintestinal, náuseas, vômitos, diarreia, 
constipação, cefaleia, secura da boca e prurido cutâneo têm sido relatados. 
Não foi demonstrado qualquer relação com a droga.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:
Até a presente data são desconhecidas. 

POSOLOGIA E MODO DE USAR: Via  oral
Comprimidos mastigáveis 400 mg:
A dose usual é de 1 comprimido mastigável de 400 mg em DOSE ÚNICA 
tanto para crianças como para adultos.
Os comprimidos poderão ser mastigados ou triturados e misturados a 
alimentos. Nos casos de infecção confirmada ou suspeita por Strongyloides 
stercoralis  e Taenia sp, MEBENIX® 400mg deve ser administrado por 3 
dias consecutivos.
Giardíase: uma dose de MEBENIX® 400mg diariamente, por 5 dias é 
eficaz em crianças.
Suspensão a 4%:
AGITE ANTES DE USAR
Administrar o conteúdo total de 1 frasco (10mL = 400 mg) em DOSE 
ÚNICA, tanto para adultos como para crianças.


