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IDENTIFICAÇÃO

Fórmula Molecular: C18H23NO, C6H8O7
PM: 461,5
DCB: 06630
CAS: 4682-36-4

PROPRIEDADES:

Quimicamente, é o-metildifenidramina. È um analgésico, usada como citrato.
No Brasil é utilizada em associação com cafeína e dipirona moidratada

INDICAÇÃO
 
Usado como analgésico, indicado no alívio da dor associada a contraturas mus-
culares, incluindo cefaleia tensional.

DOSE E USO

Na associação com Dipirona e cafeína

Uso oral, solução 30 a 60 gotas, 3 a 4 vezes ao dia. Não ultrapassar estes limites. 
Uso oral, comprimidos, A dose recomendada para adultos é de 1 a 2 comprimi-
dos, 3 a 4 vezes por dia, nunca excedendo a dose máxima diária de 8 comprim-
idos.
 Não há estudos dos efeitos de citrato de orfenadrina + dipirona monoidratada 
+ cafeína administrado por vias não recomendadas. Portanto, por segurança e 
para eficácia deste medicamento, a administração deve ser somente pela via 
oral. 

REAÇÕES ADVERSAS

Alguns dos efeitos colaterais da associação de Dipirona e Cafeína podem incluir 
secura na boca, redução ou aumento do ritmo cardíaco, batimentos irregulares 
do coração, palpitações, sede, diminuição do suor, dificuldade em urinar, visão 
embaçada, pupila dilatada, aumento da pressão dentro do olho, fraqueza, en-
joo, vômito, dor de cabeça, tontura, prisão de ventre, sonolência, reações de aler-
gia, coceira, alucinações, agitação, tremor, irritação no estômago com sintomas 
como dor no estômago e sensação de estômago cheio

PRECAUÇÕES

Antes de tomar medicamento contendo Orfenadrina Citrato deverá falar com o 
seu médico ou cirurgião-dentista se estiver grávida ou amamentando, tiver mais 
de 65 anos, estiver em tratamento com propoxifeno, fenotiazínicos ou antip-
sicóticos, consumir álcool com frequência, tiver alergia atópica ou asma, taqui-
cardia, arritmias cardíacas, insuficiência coronária ou descompensação cardíaca, 
tiver deficiência de protrombina, asma analgésica ou intolerância analgésica do 
tipo urticária-angioedema, tiver asma brônquica, urticária crônica, intolerância 
ao álcool, intolerância a corantes ou a conservantes e se tiver doença grave das 
artérias coronarianas ou obstrução relevante dos vasos sanguíneos que irrigam 
o cérebro ou se estiver a tomar outros medicamentos, principalmente dipirona 
sódica.

Durante tratamentos prolongados, é recomendada a realização de exames reg-
ulares ao sangue que permitam o controle da função do fígado e dos rins. Além 
disso, durante o tratamento deve tomar especial cuidado ao dirigir veículos ou 
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maquinas, pois este medicamento pode prejudicar a capacidade de dirigir.
O tratamento de associações com Orfenadrina Citrato nunca deve ser interrom-
pido sem conhecimento do seu médico e os horários, as doses e duração do 
tratamento devem ser rigorosamente respeitadas.

CONTRAINDICAÇÕES

A associação contendo Orfenadrina Citrato está contraindicada para mulheres 
grávidas ou amamentando, crianças com menos de 12 anos de idade, pacien-
tes com glaucoma, obstrução pilórica ou duodenal, acalasia no esôfago, úlcera 
péptica estenosante, hipertrofia prostática ou obstrução do colo da bexiga, a 
pacientes com miastenia grave, doenças metabólicas como porfiria aguda do 
fígado intermitente ou deficiência congênita da glicose-6-fosfato-desidroge-
nase, a pacientes com função da medula óssea insuficiente, doenças do siste-
ma hematopoiético ou com historial de reações alérgicas a analgésicos como 
salicilatos, paracetamol, diclofenaco, ibuprofeno, indometacina e naproxeno e 
para pacientes com alergia aos derivados de pirazolonas ou a pirazolidinas ou a 
outros componentes da fórmula.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Associações cotendo Orfenadrina Citrato não deve ser administrada em con-
junto com alguns medicamentos ou substâncias sem orientação médica, como 
medicamentos contendo Propoxifeno ou Fenotiazínicos como a Clorpromazina.
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