Alprazolam (B1)

CAS: 28981-97-7
DCB: 00597
Fórmula Molecular: C17H13CLN4
Peso Molecular: 308,8
Uso: Oral
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Tem
efeito
ansiolítico,
pouco
sedativo
e
diferentemente
de
outros benzodiazepínicos, manifesta também ação antidepressiva. A
maneira como alprazolam age não é totalmente conhecida. Clinicamente,
todos os benzodiazepínicos causam um efeito depressor no sistema nervoso
central relacionado com a dose, que pode ser desde um comprometimento
leve do desempenho de algumas tarefas até o sono. É rapidamente absorvido
por via oral, alcançando o pico de concentração plasmática 1 a 2 horas após
a administração. Sua meia vida é de 12 a 15 horas.

Indicações:
grupopurifarma

Purifarma

• Tratamento da Ansiedade;
• Distúrbios funcionais e manifestações somáticas associadas à ansiedade;
• Tratamento de distúrbio de pânico.

Dosagem:
· Oral: 0,25 a 0,5 mg, até 3 vezes ao dia, podendo chegar até 4 mg ao dia.

purifarma.com.br/Blog

Precauções/Advertências
Se você alguma vez já apresentou reação alérgica ao alprazolam, a outros
benzodiazepínicos, ou a qualquer componente da fórmula do produto, não
use alprazolam. O alprazolam também não deve ser usado caso você tenha
miastenia gravis (uma doença de nervos e músculos que resulta em
fraqueza muscular) ou glaucoma de ângulo estreito.
Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem
orientação médica. Informe imediatamente ao seu médico em caso de
suspeita de gravidez.

Informações farmacotécnicas
Diluição: 1:10 – diluente sugerido: lactose
Classe biofarmacêutica: I
Excipiente sugerido: Carbotil UG

Sugestões de Fórmulas:
Composição

Quantidades

Alprazolam

0,25 mg

Excipiente

1 cápsula

Posologia: 1 a 2 cápsula 3 vezes ao dia.
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Composição

Quantidades

Alprazolam

0,5 mg

Tiamina

25 mg

Piridoxina

30 mg

Bisglicinato de Magnésio

50 mg

Carbotil UG qsp

1 cápsula

Posologia: Tomar 1 dose 2x ao dia.
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