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DCB: 02535
CAS: 24166-13-0
Fórmula Molecular: C17H14CL2N2O2
Peso Molecular: 349,22
Uso: Oral

Introdução
O cloxazolam é um benzodiazepínico que produz alívio da ansiedade, do medo,
da agitação, da inquietude, dos sintomas depressivos e dos vários tipos de
insônia. Os ansiolíticos são usados no tratamento sintomático da ansiedade
e tensão resultantes do stress e dos fatores emocionais, e em estados
psiconeuróticos caracterizados por tensão, ansiedade, apreensão, fadiga e
sintomas de agitação.
Atuam principalmente no sistema límbico, onde promovem uma intensa
inibição e consequente diminuição da atividade. A maioria dos ansiolíticos
diminui as concentrações de catecolaminas ou antagonizam seus efeitos.

Propriedades
Purifarma

• Ansiolítico e anticonvulsivante.
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• Tratamento da ansiedade sob todas as formas;
• Pré-medicação anestésica;
• Coadjuvante no tratamento de distúrbios psicopáticos.

Dosagem
• Oral: 1 a 12 mg ao dia.
Observação: Não se deve exceder a dose máxima recomendada (12 mg/dia).

Contraindicações
Pacientes com histórico de abuso de drogas, na insuficiência renal ou hepática,
na gravidez e lactação. Em doenças neurológicas com sintomas de falta de
coordenação motora e/ou ataxia, nos estados de coma ou intoxicações agudas
por outras drogas depressoras do SNC, miastenia grave, insuficiência cerebral,
história de agranulocitose e hipersensibilidade conhecida.

Fórmulas
Ansiolítico
Composição

Quantidade

Cloxazolam (B1)

1 mg

Carbotil UG qsp

1 cápsula

Modo de usar: 1 cápsula, 2 vezes ao dia.
Observação: Tem ação ansiolítica, sedativa e anticonvulsivante. Seu pico
plasmático é alcançado de 2 a 3h após administração oral. Seu efeito continua
por 8h e sua meia vida é de 3 dias.
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