PARVULAN

3- QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

armazenado por 36 meses.

Parvulan é contra indicado para pacientes com hipersensibilidade

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Corynebacterium parvum

conhecida aos componentes da fórmula.
Pacientes portadores de doenças auto-imunes devem consultar seu

Imunomodulador

médico antes do uso deste medicamento.

Forma Farmacêutica: Suspensão Injetável

Informar ao médico caso de gravidez, amamentação ou se ocorrer

Via de Administração: USO SUBCUTÂNEO – SC

gravidez durante o tratamento.

Não use medicamento com prazo de validade vencido.
Para sua segurança, mantenha o medicamento na embalagem
original.
Depois de aberto, este medicamento pode ser utilizado até o fim
do seu prazo de validade.

4- O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE
APRESENTAÇÕES
Frasco ampola de vidro âmbar, com 5 mL da suspensão, contendo
2 mg / mL.

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

MEDICAMENTO?
Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas

coloração leitosa a branca.

sem orientação médica ou do cirurgião-dentista

duração do tratamento.

observe alguma mudança no aspecto do medicamento que ainda

êmbolo até que todas as bolhas de ar tenham sido expelidas.

desagradáveis. Não existem relatos sobre interação medicamentosa

Corynebacterium Parvulan..................... 2 mg

dos componentes da fórmula com outros medicamentos, alimentos,

doenças de pele como verrugas comuns, coajuvante para hanseníase e

esteja no prazo de validade, consulte o médico ou o farmacêutico
para saber se poderá utilizá-lo.
Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

plantas medicinais e nos exames laboratoriais.

6- COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

6.1. Encher a seringa com o medicamento a partir do frasco-

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo

ampola

uso de algum outro medicamento.

− Agite bem o frasco

Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode

− Retire a parte central do selo de alumínio.

ser perigoso para a sua saúde.

− Realize assepsia do local com álcool.

6.3. Limpar o local de injeção
− Escolha um local para a injeção na parte posterior do braço.

lepra lepromatosa. Parvulan também é utilizado como coadjuvante no
tratamento de alergias (imunoterapia).

− Para remover as bolhas de ar, bata de leve na seringa até que todo o
ar vá para a parte superior – em seguida, pressione lentamente o

Cada mL de Parvulan contém:

Parvulan é indicado no tratamento da baixa resistência imunológica e

6.2. Remover as bolhas de ar

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso você

reações

1- PARA QUE ESTE MEDICAMENTO FOI INDICADO?

MEDICAMENTO

Siga a orientação do seu médico, respeitando os horários, as doses e a

COMPOSIÇÃO

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

PREPARAR O LOCAL DA INJEÇÃO E APLICAR O
Parvulan é apresentado como é apresentado como suspensão, de

Em caso de dúvidas, informar ao seu médico o aparecimento de

Excipientes: Água para Injetáveis, Fenol e Cloreto de Sódio.

− Coloque a capa de proteção de volta na agulha e repouse a seringa.

− Limpe a pele do local de aplicação da injeção com o segundo lenço
− Retire a capa de proteção da agulha e espete seringa na tampa de

5-ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR

borracha.

ESTE MEDICAMENTO?

− Vire o frasco-ampola de cabeça para baixo.

2- COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Deve ser conservado na embalagem original em local seco, ao abrigo

− Puxe o êmbolo para trás para retirar o medicamento do frasco,

Parvulan age diretamente na estimulação do sistema imunológico,

da luz direta e em temperatura ambiente entre 15ºC e 30ºC. Após

aspirando para dentro da seringa até o volume desejado.

aumentando as defesas imunológicas do organismo.

aberto, conservar em geladeira, entre 2°C e 8°C. Parvulan pode ser

umedecido em álcool, utilizando movimentos circulares.
6.4. Introduzir a agulha na pele
− Segure a seringa com uma mão, como se estivesse segurando uma
caneta.
− Com a outra mão faça suavemente uma prega na pele, segurando-a
firmemente.

− Com cuidado, introduza a agulha cinza completamente na pele num

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de

ângulo de aproximadamente 45 a 90º. Em seguida, solte a pele.

seu médico.

− Empurrar lentamente o êmbulo aplicando todo o volume contido na
seringa.

8-QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME

− Retirar cuidadosamente a seringa da pele.

CAUSAR?

− Realizar assepsia local com anti-séptico adequado.

O produto é bem tolerado e não há relatos de reações adversas.
Informe ao seu médico ou farmacêutico o aparecimento de
reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à
empresa através do seu serviço de atendimento.
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Fabricado por:

Laboratório Extratos Alergênicos Ltda.
Av. Rio Branco, 277 Gr. 1201 - Rio de Janeiro-RJ
CNPJ: 28.614.626/0001-07

9-O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE
Adultos: Doses semanais (a cada 7 dias). Iniciando com dose de 0,1
mL, seguindo para 0,2 mL, 0,3 mL, 0,4 mL e 0,5 mL. Após, manter
dose de 0,5 mL até o final do frasco.
Crianças: A partir de 2 anos. Doses semanais (a cada 7 dias).
Iniciando com dose de 0,05 mL, seguindo para 0,1 mL, 0,15 mL, 0,2
mL e 0,25 mL. Após, manter dose de 0,25 mL até o final do frasco.
Utilizar seringa estéril de 1 mL com agulha 12,7 ou 13 mm.
Via de Administração: Uso subcutâneo - SC
Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários,
as doses e a duração do tratamento.
Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

7-O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE
USAR ESTE MEDICAMENTO?
Se houver omissão de uma dose, é recomendado aplicar outra assim
que lembrar e dar continuidade ao tratamento mantendo o intervalo
inado entre as doses. Não se deve dobrar a dose.

MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?
Não há relatos de superdosagem com Parvulan.
Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento,

Reg. MS. 1.1729.0006
Farmacêutica Responsável:
M. Queiroz da Cruz – CRF-RJ 1560

procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula
do medicamento, se possível.

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar
de mais orientações sobre como proceder.

(SAC): (21) 2262-4360/2220-4763

Venda sob prescrição médica

