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IDENTIFICAÇÃO

Fórmula Molecular: C16H19ClN2.C4H4O4.
PM: 390,86
DCB: 02442
CAS: 113-92-8

PROPRIEDADES:

Clorfeniramina também chamada Clorfenamina, tem efeitos sedativos menos 
que os anti-hístaminicos tradicionais. Atinge a concentração máxim em 2 a 6 
horas e o efeito máximo em 6 horas. Sua ação dura 4 a 12 horas. A meia-vida de 
eliminação é de 14 a 25 horas. 

INDICAÇÃO

Constitui ingrediente de medicamentos para resfriados.

Maleato de Clorfeniramina é destinado ao tratamento dos sintomas da gripe, 
resfriado, dores de cabeça, febre, neuralgias, mialgias e dores reumáticas e 
distúrbios do estado geral decorrentes de alterações climáticas e de abuso de 
álcool ou nicotina.
Condições que se beneficiem com uso de analgésicos, antipiréticos, como 
afecções catarrais das vias aéreas superiores.

DOSE E USO

Uso Oral, usado associados com outros medicamentos para resfriados.

REAÇÕES ADVERSAS

A reação mais comum é a sonolência

PRECAUÇÕES

Não se recomenda para menores de 12 anos
Evitar uso em recém-nascidos e prematuros devido à possibilidade de asso-
ciação com síndrome da morte súbita infantil.

CONTRA-INDICAÇÕES

O produto é contraindicado para pacientes que apresentarem casos anteriores 
de hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.
Este medicamento é contraindicado para menores de 12 anos.
Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue, pois pode 
aumentar o risco de sangramentos.
Maleato de clorfeniramina não deve ser utilizado caso você tenha: problemas 
nos rins, deficiência genética da glicose-6-fosfodesidrogenase, porfiria hepática 
aguda (doença metabólica que se manifesta através de problemas na pele e/ou 
com complicações neurológicas); granulocitopenia (situação em que a produção 
de células de defesa do sangue está reduzida); pressão arterial alta; tireotoxicose 
(situação em que há excesso de hormônio da tireoide no sangue); tenha alter-
ações graves do coração e dos vasos sanguíneos e arritmias no coração, glau-
coma de ângulo fechado (aumento da pressão nos olhos), obstrução do ducto 
biliar, hipertrofia prostática benigna (aumento da próstata), durante ataques 
agudos de asma, úlcera péptica estenosante (lesão localizada no estômago e/ou 
duodeno), obstrução piloroduodenal.
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Não use este medicamento caso tenha úlcera no estômago.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Existe possibilidade de interação medicamentosa com os seguintes medica-
mentos: isoniazida, anticoagulantes cumarínicos, antidiabéticos do tipo sulfonil-
ureia, narcóticos ou álcool.
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