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FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÕES
Comprimidos revestidos de 10 mg: cartucho com 6 ou 12
comprimidos.
USO ADULTO E CRIANÇAS ACIMA DE 12 ANOS

COMPOSIÇÃO
Cada comprimido revestido contém:
dicloridrato de cetirizina ........................................................ 10 mg
excipientes q.s.p. ........................................... 1 comprimido revestido
(celulose microcristalina, dióxido de silício coloidal, amido, talco,
estearato de magnésio, hipromelose, lactose monoidratada, dióxido
de titânio, macrogol e citrato de sódio).

INFORMAÇÕES AO PACIENTE
• Ação esperada do medicamento: o produto é um anti-
histamínico indicado para o tratamento de rinite alérgica, conjuntivite
alérgica, urticária e outras afecções alérgicas. O alívio dos sintomas
costuma ocorrer nas primeiras horas após a ingestão do produto.
• Cuidados de armazenamento: conservar em temperatura
ambiente (entre 15 e 300C). Proteger da luz e umidade.
• Prazo de validade: 24 meses, a partir da data de fabricação
impressa na embalagem externa do produto.  Não util ize
medicamentos com prazo de validade vencido, pois pode ser
prejudicial à sua saúde.
• Gravidez e lactação: informe seu médico a ocorrência de gravidez
na vigência do tratamento ou após o seu término. Informar ao médico
se está amamentando. O produto só deve ser usado durante a gravidez
se o benefício para a mãe justificar o possível risco para o feto.
Recomenda-se que as pacientes em tratamento não amamentem ao
seio, uma vez que a cetirizina, componente ativo do produto, é
excretada no leite materno.
• Cuidados de administração: siga a orientação do seu médico,
respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.
Não exceda as doses recomendadas por seu médico.
• Interrupção do tratamento: não interrompa o tratamento sem
o conhecimento do seu médico.
• Reações adversas: Informe seu médico o aparecimento de reações
desagradáveis, tais como distúrbios digestivos, boca seca, sonolência,
dor de cabeça e tontura.
"TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE
DAS CRIANÇAS."
• Ingestão concomitante com outras substâncias: os pacientes,
durante o tratamento com este produto, não devem fazer uso
excessivo de bebidas alcoólicas e medicamentos sedativos. Portanto,
durante o tratamento, utilize somente os medicamentos indicados
por seu médico.
• Contra-indicações e Precauções: o uso do produto é contra-
indicado em pacientes com hipersensibilidade conhecida a qualquer
componente da fórmula.
Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando,
antes do início, ou durante o tratamento.
Os pacientes em tratamento com o produto devem ter cuidado ao
dirigir ou operar máquinas até que estejam certos de que o

medicamento não afeta seu desempenho.
"NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO.
PODE SER PERIGOSO PARA A SAÚDE."

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Características
O dicloridrato de cetirizina é uma droga anti-histamínica dotada de
alta afinidade e seletividade para os receptores H1 da histamina,
sem apresentar efeitos anticolinérgicos e antiserotonínicos de
significância. Os estudos farmacológicos demonstraram que a
cetirizina é um anti-histamínico muito potente. Além do efeito
antagonista sobre os receptores H1 da histamina, têm sido observados
com dicloridrato de cetirizina outros dois mecanismos de ação:
inibição de liberação da histamina e efeito inibitório sobre a migração
dos eosinófilos.
A cetirizina diminui significativamente a hiperreatividade brônquica
provocada pela histamina no paciente asmático.
Além disso, dicloridrato de cetirizina tem apresentado baixo potencial
para produzir efeitos adversos sobre o sistema gastrointestinal e
sistema nervoso central, principalmente sedação.
Farmacocinética
Os níveis séricos são atingidos uma hora após a administração oral
da cetirizina. A meia-vida plasmática é aproximadamente de 10 horas
em adultos, 6 horas em crianças de 6 a 12 anos e 5 horas em crianças
com idade de 2 a 6 anos. Estes dados são consistentes com a meia-
vida de excreção urinária da droga.
Esta excreção urinária cumulativa representa cerca de dois terços da
dose administrada tanto em adultos quanto em crianças.
Conseqüentemente, o clearance plasmático aparente em crianças é
maior do que aquele medido em adultos. Os níveis plasmáticos são
linearmente relacionados à dose administrada.
A cetirizina é extensivamente ligada às proteínas plasmáticas do
adulto.
A meia-vida da cetirizina é aumentada nos casos de insuficiência
renal. A cetirizina é excretada no leite materno. Não têm sido
observados fenômenos de taquifilaxia com o uso prolongado do
produto.

INDICAÇÕES
O dicloridrato de cetirizina está indicado para o tratamento de rinite
alérgica, conjuntivite alérgica, urticária e outras afecções alérgicas.

CONTRA-INDICAÇÕES
O uso de dicloridrato de cetirizina é contra-indicado em
pacientes com hipersensibilidade conhecida a qualquer
componente da fórmula e em crianças menores de 2 anos.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS
O uso concomitante com substâncias depressoras do sistema
nervoso central deve ser feito com cuidado (vide INTERA-
ÇÕES MEDICAMENTOSAS).
Estudos em voluntários sadios, com ingestão diária de 20 e
25 mg não revelaram efeitos sobre o estado de alerta ou o
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tempo de reação. Entretanto, os pacientes devem ser avi-
sados para não excederem a dose recomendada quando
estiverem em atividades que exigem atenção cuidadosa
(condução de veículos e uso de máquinas perigosas, por
exemplo).
Nos pacientes com insuficiência renal a dose deve ser
ajustada (vide POSOLOGIA).
Uso na gravidez e lactação: embora não tenham sido
observados efeitos teratogênicos nos estudos em animais,
o produto não deve ser administrado durante a gravidez. A
cetirizina é excretada no leite materno. Desta forma, o uso
do produto não é recomendado durante  o  aleitamento
materno.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS
Embora até o momento não tenham sido relatadas
interações com outras drogas, recomenda-se cautela no uso
concomitante com depressores do SNC. Assim como os
demais anti-histamínicos, pacientes em tratamento devem
evitar a ingestão excessiva de álcool.

REAÇÕES ADVERSAS
As reações adversas são ocasionais, de leve intensidade e
transitórias, incluindo sonolência, dor de cabeça, tontura,
agitação, boca seca e desconforto gastrointestinal. Em
alguns pacientes podem ocorrer reações de hipersen-
sibilidade, incluindo reações dérmicas e angioedema.

POSOLOGIA
A posologia habitual para adultos e crianças com idade superior a
12 anos é de 1 comprimido ao dia, por via oral. Em pacientes com
insuficiência renal a dose deve ser reduzida para meio comprimido
ao dia.

SUPERDOSE
O principal sintoma de superdose pode ser sonolência acentuada.
Neste caso, deve-se proceder a lavagem gástrica e adotar medidas
sintomáticas e de suporte, com acompanhamento dos sinais vitais.
Até o momento não se conhece antídoto específico para a cetirizina.

PACIENTES IDOSOS
Até o presente não existem dados que determinem a necessidade de
se reduzir a dose nos pacientes idosos. Nos pacientes com insuficiência
renal a dose a ser administrada deve ser reduzida à metade da
posologia usual.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

Data de fabricação, prazo de validade e nº do lote: vide cartucho.
Farm. Resp.: Dra. Clarice Mitie Sano Yui - CRF-SP nº 5.115
MS - 1.0181.0401

Fabricado por:
CIPLA Limited
MIDC, Patalganga - M S 410 220 - Índia

Importado e Embalado por:
Medley S.A. Indústria Farmacêutica
Rua Macedo Costa, 55 - Campinas - SP
CNPJ 50.929.710/0001-79 - Indústria Brasileira
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