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REGISTRO: COSMED
MARCA: POLARAMINE®
ATIVOS: MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA
APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDOS DE 2MG APRESENTA-SE EM EMBALAGEM COM 20

COMPRIMIDOS REVESTIDOS
DRÁGEA REPETABS DE 6MG APRESENTA-SE EM EMBALAGEM COM 12 DRÁGEAS
LÍQUIDO DE 2MG/5ML APRESENTA-SE EM FRASCO COM 120ML
GOTAS DE 2,8 MG/ML APRESENTA-SE EM FRASCO COM 20ML
CREME DERMATOLÓGICO APRESENTA-SE EM BISNAGAS DE 30 G

Polaramine® – maleato de dexclorfeniramina. Comprimidos de 2mg, Drágea Repetabs de 6mg, Líquido de
2mg/5mL, Gotas de 2,8mg/mL, Creme dermatológico 10mg/g. MS 1.0093.0082. Comprimidos, Drágea
Repetabs, Líquido, Gotas: USO ORAL. Creme dermatológico: USO DERMATOLÓGICO. USO ADULTO E
PEDIÁTRICO. INDICAÇÕES: indicado para alergia, prurido, rinite alérgica, urticária, picada de inseto, conjuntivite
alérgica, dermatite atópica e eczemas alérgicos. CONTRAINDICAÇÕES: contraindicado em pacientes com
hipersensibilidade aos componentes da fórmula ou a outros anti-histamínicos de estrutura química similar.
Polaramine®, como os demais antihistamínicos, não deve ser usado em prematuros ou recém-nascidos e em
pacientes que estão fazendo uso de inibidores da monoaminoxidase (IMAOs). INTERAÇÕES
MEDICAMENTOSAS: Interações medicamento-medicamento: os IMAOs prolongam e intensificam os efeitos
dos anti-histamínicos, podendo ocorrer hipotensão arterial grave. O uso de anti-histamínicos com álcool e
medicamentos para depressão, podem potencializar os efeitos sedativos. A ação dos anticoagulantes orais
pode ser diminuída por anti-histamínicos. Depressores do sistema nervoso central como sedativos, hipnóticos e
tranquilizantes, podem potencializar os efeitos sedativos. Interações em testes laboratoriais: o tratamento com
Polaramine® deverá ser suspenso dois dias antes da execução de teste de pele para detectar alergia, pois este
medicamento poderá afetar os resultados destes testes. REAÇÕES ADVERSAS: poderá ocorrer sonolência leve
ou moderada durante o uso deste medicamento. POSOLOGIA: Comprimidos revestidos: Adultos e crianças
maiores de 12 anos: 1 comprimido 3 a 4 vezes por dia. Crianças de 6 a 12 anos: 1/2 comprimido três vezes por
dia. Drágea Repetabs: Adultos e crianças maiores de 12 anos: 1 drágea pela manhã e outra ao deitar. Líquido:
Adultos e crianças maiores de 12 anos: 5mL 3 a 4 vezes por dia. Crianças de 6 a 12 anos: 2,5mL três vezes por
dia. Crianças de 2 a 6 anos: 1,25mL três vezes por dia. Gotas: Adultos e crianças maiores de 12 anos: 20 gotas,
três a quatro vezes por dia. Crianças de 6 a 12 anos: 10 gotas ou 1 gota para cada 2kg de peso, três vezes por
dia. Crianças de 2 a 6 anos: 5 gotas ou 1 gota para cada 2kg de peso, três vezes por dia. Creme dermatológico:
Aplicar Polaramine® creme sobre a área da pele afetada duas vezes ao dia. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O
MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. MB01/16. Mês/ano
A mini bula deve ter no mínimo de 2mm.
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