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FAMIÍLIA ORO-TAB: Oro-tab Diet e Oro-tab Limão 

DEFINIÇÃO: ORO-TAB® é uma base para moldagem dos comprimidos oro-
dispersíveis e sublinguais 
 
VANTAGENS: 

• Desintegração rápida na boca, em torno de 10-60 segundos, sem risco de 
sufocamento por engasgamento;

• Fácil administração em pacientes com difi culdade de deglutição (disfagia): 
geriátricos, pediátricos, psiquiátricos, acamados, desabilitados ou hospital-
izados;

• Maior conveniência / facilidade de adesão pelo paciente, também pessoas 
em viagem ou ocupadas que não possui rápido acesso à água para ingestão 
de medicamentos;

• Permite administração em pacientes renitentes à administração peroral (ex. 
com distúrbios psíquicos);

• Absorção do IFA (Ingrediente Farmacêutico Ativo) pela mucosa oral e pelo 
trato gastrintestinal; do efeito de primeira passagem hepática;

• Alternativa estável em relação às preparações orais líquidas;
• Não requer água para sua administração;
• Promove o aumento da biodisponibilidade do IFA, favorecendo a dissolução 

de fármacos pouco solúveis;
• Terapia medicamentosa de intervenção rápida;
• Melhora a palatabilidade e produz uma sensação bucal agradável;
• No caso de comprimidos orodispersíveis é permitida administração de dos-

es maiores que em tabletes moldados. Doses de até 250mg/ comprimido 
podem ser veiculadas com sucesso;

• Não necessitam serem mastigadas ou chupadas com acontece respectiva-
mente com comprimidos mastigáveis e pastilhas;

• Forma farmacêutica inovadora e de excelente aceitação pelo paciente, cri-
ando novas oportunidades de mercado.

• Absorção pré-gástrica (bucal, faríngea e esofagiana) com conseqüente re-
dução 

COMPOSIÇÃO 

COMPATIBILIDADE E FORMULAÇÕES

A base para comprimido orodispersível ORO-TAB® tem sido formulada como 
veículo de várias classes terapêuticas de medicamentos, principalmente aquelas
onde é requerido um rápido pico de concentração plasmática para a obtenção 
da resposta farmacológica desejada. Esta situação inclui os neurolépticos, agen-
tes cardiovasculares, analgésicos, antiinfl amatórios não-esteroidais, antialérgi-
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cos, antiepilépticos, ansiolíticos, hipnóticos, diuréticos, agentes antiparkinso-
nianos, agentes antibacterianos, fármacos usados no tratamento da disfunção 
sexual erétil e outras classes.

Características ideais para os ingredientes farmacêuticos ativos (IFAs) veiculados
na forma de comprimidos orodispersíveis:

• Não apresentar sabor muito amargo;
• Apresentar boa estabilidade em água e na saliva;
• Dose posológica usual relativamente baixa (até cerca de 250mg);

A tabela abaixo relaciona alguns dos principais ingredientes farmacêuticos ati-
vos potencialmente candidatos para serem veiculados na forma de comprimido

PRECAUÇÕES

Ingrediente farmacêutico ativo com meia-vida curta e necessidade de adminis-
tração freqüente, com sabor muito amargo ou que requer liberação controlada 
ou sustentada, não deve ser veiculado na base ORO-TAB®.

ESTABILIDADE

Prazo de validade dependerá da natureza do ingrediente ativo veiculado no 
comprimido orodispersível. De modo geral, para comprimidos orodispersíveis 
preparados extemporaneamente na farmácia pelo método de moldagem, o 
prazo de validade adotado deve ser preferencialmente curto (não maior que 3 
meses), devido às características relativamente
higroscópicas da preparação (FERREIRA, 2011).

EMBALAGEM E ROTULAGEM 

• Blíster com selagem destacável para comprimidos orodispersíveis
• Sachês laminados ou ainda pote de vidro com uso de quantidade sufi ciente 

de algodão para preenchimento total do espaço vazio do recipiente (FER-
REIRA,2011).
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FARMACOTÉCNICA

Os parâmetros para a farmacotécnica são diferentes para cada molde. A empre-
sa disponibiliza alguns informes com a farmacotécnica de cada um dos moldes 
disponíveis no mercado. Caso tenha interesse poderá entrar em contato com o 
SAC pelo e-mail sac.go@purifarma.com.br

MOLDE PARA COMPRIMIDOS ORO-DISPERSÍVEIS

Entrar em contato com a Empresa que possui a linha:
Ideal – Equipamentos para Laboratório.
(11) 4655-3083 / 4274-0393 / 4274-0372
E-mail: contato@idealequipamentos.com
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