
Dolamin® 

clonixinato de lisina 

125 mg

Forma farmacêutica e apresentação

Comprimidos revestidos - Embalagem com 16 comprimidos 

USO ADULTO

VIA ORAL

Composição 

Cada comprimido revestido contém: 

clonixinato de lisina ................................................................................................ 125 mg;

excipientes  q.s.p..........................................................................................1  comprimido 

(manitol,  gelatina em pó ,  amido de milho,  polietilenoglicol,  água purificada,  celulose 

microcristalina,  estearato  de magnésio,  álcool  isopropílico,  cloreto  de metileno,  talco, 

hipromelose, dióxido de titânio e triacetina)

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

Ação do medicamento

Dolamin® possui  potente  ação  analgésica  e  ações  anti-inflamatória  e  antipirética 

moderadas.

Seu tempo de absorção é em torno de 10 minutos após a administração.

Indicação do medicamento 

Dolamin® é  indicado  para  o  tratamento  da  dor,  seja  esta  o  sintoma  principal  ou 

secundário, podendo ser administrado para o alívio das dores de cabeça, musculares, 

articulares, pós-traumáticas (fraturas, artroses, e rupturas musculares), pós-cirúrgicas e 

cólicas dolorosas. 

Riscos do medicamento

Contraindicações



• Em pacientes com antecedentes de asma ou espasmo dos brônquios, pólipos 

nasais,  reações  alérgicas  ou  urticária  induzidos  pela  administração  de  ácido 

acetilsalicílico (aspirina) ou outros anti-inflamatórios não esteróides.

• Em pacientes portadores de úlcera péptica ativa ou hemorragia digestiva. 

• Gravidez

• Lactação

• Pacientes menores de 10 anos.

• Hipersensibilidade (alergia) a qualquer um dos componentes da fórmula.

ESTE MEDICAMENTO É CONTRAINDICADO NA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 10 ANOS.
ESTE MEDICAMENTO NÃO DEVE SER UTILIZADO POR MULHERES GRÁVIDAS 
SEM ORIENTAÇÃO MÉDICA.
INFORME  SEU  MÉDICO  DA  OCORRÊNCIA  DE  GRAVIDEZ  NA  VIGÊNCIA  DO 
TRATAMENTO OU APÓS SEU TÉRMINO.
ESTE MEDICAMENTO É CONTRAINDICADO DURANTE A AMAMENTAÇÃO.
INFORME SEU MÉDICO SE ESTÁ AMAMENTANDO.

Precauções e advertências 

• Dolamin® deve  ser  administrado  com  cautela  e  em  dosagens  reduzidas  em 

pacientes idosos, já que a incidência de reações adversas a anti-inflamatórios não 

esteroidais aumenta com a idade. 

• Evitar a ingestão de álcool durante o tratamento.

Interações medicamentosas

• Dolamin® pode potencializar o efeito dos anticoagulantes.

INFORME SEU MÉDICO DO APARECIMENTO DE REAÇÕES INDESEJÁVEIS.
INFORME  SEU  MÉDICO  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.

Modo de uso 

Aspecto físico



Comprimidos redondos, convexos de cor branca.

Características organolépticas

Comprimidos sem odor ou gosto característico

Posologia

Em adultos e crianças maiores de 10 anos, as doses podem ser ajustadas de acordo 

com a intensidade da dor.

• Dor intensa - tomar dois comprimidos de oito em oito horas ou dois comprimidos 

juntos, inicialmente, seguidos de um comprimido a cada seis horas.

• Dor  moderada  ou  leve  -  um  comprimido,  podendo  ser  repetido  a  intervalos 

regulares de seis horas. 

Os comprimidos devem ser tomados inteiros, sem mastigar e com líquidos. 

A dose máxima diária é de seis comprimidos. 

SIGA AS  ORIENTAÇÕES  DE  SEU  MÉDICO,  RESPEITANDO  OS  HORÁRIOS,  AS 
DOSES E A DURAÇÃO DO TRATAMENTO. 
NÃO INTERROMPA O TRATAMENTO SEM O CONHECIMENTO DE SEU MÉDICO.
NÃO USE O MEDICAMENTO COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDO.  ANTES DE 
USAR OBSERVE O ASPECTO DO MEDICAMENTO.
ESTE MEDICAMENTO NÃO PODE SER PARTIDO OU MASTIGADO.

Reações adversas

• Dolamin® pode causar inchaço, pressão arterial baixa, suor excessivo, irritação da 

pele, urticária, coceira, ondas de calor, azia, náusea, desconforto abdominal, dor 

na  região  do estômago,  diarréia,  vômitos,  boca seca,  tontura,  dor  de  cabeça, 

sonolência, tremor, estado de euforia,  fadiga ou sintomas gripais e hemorragia 

digestiva.

Conduta em caso de superdosagem

• Em caso de superdosagem, os sintomas gastrointestinais são os mais comuns e 

consistem em ardor e dor epigástrica, náuseas e vômitos. Podem aparecer enjôo, 

sonolência, insônia, zumbidos e cefaléia. 



• Estas manifestações aparecem entre uma a duas horas depois da ingestão de 

Dolamin®, quando são atingidos os níveis sanguíneos máximos da droga. 

• Em caso de superdosagem, deve-se procurar orientação médica para que sejam 

tomadas as medidas necessárias.

Cuidados de conservação e uso
Cuidados de conservação

Conservar em temperatura ambiente (entre 15°C e 30ºC) em sua embalagem original, 

protegido da luz e da umidade. 

Prazo de validade

36 meses após a data de fabricação impressa no cartucho.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. 

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

M.S: 1.0390.0139

Farm. Resp: 

Dra. Márcia Weiss I. Campos

CRF-RJ nº 4499

Fabricado e distribuído por:

FARMOQUÍMICA S/A
Rua Viúva Cláudio, 300

Rio de Janeiro - RJ.

CNPJ: 33.349.473/0003-10

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Número do lote, data de fabricação, e prazo de validade: vide cartucho.
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