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Identifi cação

Formula Molecular: C22H26N2O4S,HCl

PM: 451,00 

DCB: 03038

CAS: 33 286 -22-5

Propriedades: 

Diltiazen HCl   ( pertence ao grupo dos antagonistas de cálcio) produz o efeito 
anti-hipertensivo primariamente por relaxamento do músculo liso vascular e 
consequentemente diminui a resistência periférica vascular. Possui aspecto físi-
co de pellets esféricos, na concentração em torno de 40%, sendo a forma de 
liberação prolongada do diltiazem HCl pó convencional.

Indicação

• Tratamento de hipertensão essencial
• Tratamento de Angina Clássica
• Tratamento de Anginavasoespástica
• Profi laxia e tratamento de taquiarritmias supraventriculares

Dose e Uso

• Via Oral, adultos, como antiarrítmicos ou anti-hipertensivo, 60 a 120 mg três 
vezes ao dia, antes das refeições.
• Via oral adultos, como antianginoso, inicialmente, 30 mg quatro vezes ao 
dia, antes das refeições. A dose pode ser aumentada gradualmente até o 
máximo de 360 mg diariamente.

Reações adversas

• Bradicardia, tontura, fraqueza, cefaleia, rubor, secura da boca.
• Edema de tornozelos, distúrbios gastrintestinais, reações dermatológicas, 
como necrose epidérmica.
• Síndrome de Stevens-Johnson,doença potencialmente fatal.

Precauções

Betabloqueadores e digitálicos podem acentuar efeitos retardadores da con-
dução AV. Usar com cautela e vigilância médica frequente na insufi ciência 
cardíaca congestiva. Pode ocorrer, ocasionalmente, hipotensão arterial sin-
tomática e dose-dependente. Em casos raros pode sobrevir elevação reversível 
das enzimas hepáticas. Recomendam-se cuidados especiais em casos de insu-
fi ciência hepática ou renal. Usar com precaução em indivíduos idosos, pois a 
meia-vida dos bloqueadores dos canais de cálcio pode estar aumentada.

Interações

Compatível com nitroglicerina sublingual no tratamento de acessos agudos 
e com nitratos, para fi ns profi láticos, embora o tratamento com cloridrato de 
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diltiazem possa tornar dispensável ou infrequente seu emprego. Betablo-
queadores: vide Advertências. Ao associar com anti-hipertensivos, ter em con-
ta a própria ação anti-hipertensiva do cloridrato de diltiazem e possível soma 
de efeitos. O cloridrato de diltiazem pode elevar a concentração plasmática 
de digoxina utilizada concomitantemente. Interações alimentares Não há da-
dos na literatura a respeito de interações com alimentos. Alteração de exames 
laboratoriais Não há dados na literatura a respeito de alterações em exames 
laboratoriais.

Contra-Indicações

Hipersensibilidade ao Diltiazem. Gravidez. Hipotensão arterial severa (sistólica 
<90mmHg). Bloqueio atrioventricular de segundo e terceiro graus na ausência 
de marca-passo artifi cial funcionante. Doença do nó sinusal. Infarto agudo do 
miocárdio. Congestão pulmonar
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