TRIMEBUTINA MALEATO

Identificação:
CAS: C26H33NO9
São Paulo (11) 2067.5600
Brasil 0800 0258 825

PM: 503,54
DCB: 08910 (Maleato de Trimebutina)
CAS: 34140-59-5
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Fator de correção: Aplicável
Uso: Oral
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Propriedades:
É um éster benzoato, um espasmolítico musculotrópico que age diretamente
sobre a musculatura lisa. É um antagonista do cálcio. Além disso, exerce
ação analgésica e reguladora da atividade intestinal anormal acelerando o
esvaziamento gástrico e modulando a atividade contrátil do intestino. Sua ação
mais específica é sobre o trato digestivo.

Indicação:
•
•
•
•
•

Síndrome do intestino irritável
Dislepsia
Íleo paralítico no pós-operatório
Processos inflamatórios anais
Fissura anal

Dose e Uso:
Via oral, 400 a 600 ao dia, em duas ou três tomadas. A dose máxima recomendada
é de 600 mg

Reações adversas:
•
•
•
•

Sensação de queimação local, eritema cutâneo
Sonolência, Cefaleia, tontura e fraqueza
Boca seca, constipação, diarreia, náuseas, vômitos
Leucopenia

Contraindicações:
• Hipersensibilidade ao fármaco
• Primeiro trimestre de gravidez
• Menores de 12 anos

Precauções:
• Vigiar a administração durante a gravidez
• Evitar uso concomitante com bebidas alcoólicas
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Interações medicamentosas:
Com alimentos: Não existem relatos a respeito de interações medicamentosas
de trimebutina na forma oral com alimentos. Entretanto, é recomendável que o
paciente siga as orientações médicas quanto à dieta alimentar.
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Em exames laboratoriais: Em estudos clínicos de eficácia e segurança
comparativos entre Trimebutina e outros fármacos, nenhuma interferência
significativa foi observada quanto aos parâmetros bioquímicos, exceto diminuição
da contagem de eritrócitos. Relato de leucopenia também pode ocorrer.
Com outros medicamentos: Não existem relatos a respeito de interações
medicamentosas com Trimebutina.
Com álcool: Pacientes que estiverem fazendo tratamento com Trimebutina
devem evitar o uso simultâneo de bebidas alcoólicas.

Sugestões de Fórmulas:
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Trimebutina Cápsulas
Composição
Maleato de Trimebutina
Excipiente

Quantidade
200 mg
1 cápsula

Mande cápsulas

Trimebutina Pó para Suspensão Oral (100 mg/ 15ml)
Composição
Maleato de Trimebutina

Quantidade
1g

Mande em frasco calibrado para 150 ml após reconstituição.
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