TIMULINA

Timulina é um imunomodulador e atua no tratamento de baixa
resistência imunológica.

Extrato de Células Tímicas

Imunomodulador

Timulina é um medicamento utilizado no tratamento da baixa

Forma Farmacêutica: Pó Liófilo + Solução Diluente

imunidade e atua na diferenciação de linfócitos, formando plasmócitos

Via de Administração: USO SUBCUTÂNEO PROFUNDO - SC

e sintetizando anticorpos específicos, aumentando assim as defesas do
organismo.

APRESENTAÇÃO
3- QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

liofilizado, mais ampola de vidro incolor com 1 mL de Solução

Este medicamento é contra indicado para pacientes com

Diluente.

hipersensibilidade conhecida aos componentes da fórmula.
Pacientes transplantados ou portadores de doenças autoimunes não
devem fazer uso deste medicamento.
Informar ao médico caso de gravidez, amamentação ou se ocorrer
gravidez durante o tratamento.

Cada frasco-ampola de uso único contém 2 mg de pó liofilizado de
extrato de células tímicas para

4- O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE

solução injetável.

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

Excipientes: Manitol e Cloreto de Sódio

duração do tratamento.
Em caso de dúvidas, informar ao seu médico o aparecimento de

Diluente: Cada ampola de Diluente contém 1 mL de Água pra Injeção.

6.4. Misturar o pó e a água no frasco-ampola

ESTE MEDICAMENTO?

utilizar estejam os mais limpos possíveis.

− Segurando cuidadosamente o frasco e a seringa, agite suavemente

reações desagradáveis. Não existem relatos sobre interação

medicamentos, alimentos, plantas medicinais e nos exames
laboratoriais.

Excipientes: Manitol e Cloreto de Sódio

Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.
Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo

Diluente: Cada ampola de Diluente contém 1 mL de Água pra Injeção.

6.2. Coloque tudo o que vai precisar sobre uma superfície limpa:

respeitadas as condições de armazenamento, este medicamento pode

− O frasco-ampola contendo o pó liofilizado;

ser guardado pelo tempo do seu prazo de validade, 36 meses. Após

− A ampola contendo o diluente;

6.5. Encher novamente a seringa com o medicamento a partir do

reconstituído, o medicamento deve ser todo utilizado, não sendo

− Uma seringa estéril e descartável;

frasco-ampola

recomendado seu armazenamento.

− Algodão ou gaze umedecidos em álcool.

− Virar o frasco-ampola de cabeça para baixo.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE
1- PARA QUE ESTE MEDICAMENTO FOI INDICADO?

ser perigoso para a sua saúde.

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

Não use medicamento com prazo de validade vencido.

6.3. Misturando o Pó e o diluente para preparar seu medicamento

aspirando para dentro da seringa.

Para sua segurança, mantenha o medicamento na embalagem

Retirar toda parte central do lacre do frasco ampola de diluente − Por

− Se ficar alguma solução no frasco-ampola, puxe a agulha para trás

original.

baixo da tampa plástica existe uma tampa de borracha não a retire do

até que a abertura da agulha esteja bem próxima do interior da tampa

Depois de aberto, este medicamento pode ser utilizado até o fim do

frasco.

de borracha. Se você olhar pela lateral através do espaço na tampa de

seu prazo de validade.

− Limpe o anel de alumínio e a tampa de borracha com o algodão ou

borracha, poderá controlar o movimento da agulha e do líquido.

Características do medicamento: Timulina é apresentado como pó

gaze umedecidos em

− Certifique-se de que aspirou todo o conteúdo do frasco-ampola.

branco + diluente límpido e incolor. Após reconstituição, o

álcool.

medicamento se apresenta como solução límpida e de coloração

− Para abrir a ampola com diluente, quebre o bico da ampola na

incolor à levemente castanha.

marcação circular.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.

− Com auxilio da seringa, retirar todo volume de água contido na

Caso você observe alguma mudança no aspecto do medicamento

ampola (1mL).

que ainda esteja no prazo de validade, consulte o médico ou o

− Injete a água no frasco-ampola, pressionando lentamente o êmbolo

farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

da seringa para baixo. Não utilize nenhum outro tipo de água.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

− Deixe a seringa na tampa de borracha.
6.6. Remover as bolhas de ar

6- COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

− Segure a seringa com a agulha virada para cima e verifique se

Este medicamento foi prescrito especialmente para você; portanto, não

existem bolhas de ar.

permita que outras pessoas o utilizem. Utilize cada agulha, frasco-

− Para remover as bolhas de ar, bata de leve na seringa até que todo o

ampola e seringa apenas uma única vez.

vá para a parte superior – em seguida, pressione lentamente o êmbolo

uso de algum outro medicamento.
Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode

solução está límpida e sem partículas.

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

medicamentosa dos componentes da fórmula com outros
INFORMAÇÕES AO PACIENTE

para misturar o pó e a água. Uma vez misturados, verifique se a

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

Frasco ampola de vidro âmbar com 2 mg de extrato de células tímicas

COMPOSIÇÃO

É importante que as suas mãos e todos os utensílios que você vai

Deve ser conservado na embalagem original em local seco, ao abrigo
2- COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

5-ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR

até que todas as bolhas de ar tenham sido expelidas.
6.1. Antes de administrar o medicamento
- Lave as suas mãos

Uso Adulto – Após reconstituição, aplicar volume total (1 mL).

clínica o produto demonstrou ser atóxico e desprovido de efeitos

Timulina deve ser aplicado por via Subcutânea profunda de 7/7 dias

colaterais.

ou a critério do médico assistente (10/10 dias ou 15/15 dias, dias

Informe ao seu médico ou farmacêutico o aparecimento de reações

alternados ou diariamente). A duração do tratamento fica a critério

indesejáveis pelo uso do medicamento.
L

médico.

Informe a empresa sobre o aparecimento de reações indesejáveis e

Uso Pediátrico - Após reconstituição, aplicar metade do volume total

problemas com este medicamento, entrando em contato através do

(0,5 mL). Timulina deve ser aplicado por via Subcutânea profunda de

Sistema de Atendimento ao Consumidor (SAC).
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Fabricado por:

7/7 dias ou a critério do médico assistente (10/10 dias ou 15/15 dias,
6.7. Limpar o local de injeção

dias alternados ou diariamente). A duração do tratamento fica a

9-O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE

Laboratório Extratos Alergênicos Ltda.

− Escolha um local para a injeção na parte posterior do braço.

critério médico.

MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Av. Rio Branco, 277 Gr. 1201 - Rio de Janeiro-RJ

− Limpe a pele do local de aplicação da injeção com algodão ou gaze

Utilizar seringas estéreis descartáveis.

umedecidos em álcool, utilizando movimentos lineares.

Via de Administração: Uso subcutâneo profundo - SC
Este esquema poderá ser modificado de acordo com o médico

6.8. Introduzir a agulha na pele

assistente.

− Segure a seringa com uma mão, como se estivesse segurando uma

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários,

caneta.

as doses e a duração do tratamento.

− Com a outra mão faça suavemente uma prega na pele, segurando-a

Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

Em caso de superdose acidental, procure imediatamente o

CNPJ: 28.614.626/0001-07

atendimento do médico assistente.
Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento,
procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula
do medicamento, se possível.

Reg. MS. 1.1729.0005
Farmacêutica Responsável:
M. Queiroz da Cruz – CRF-RJ 1560

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor

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

7-O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE

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

USAR ESTE MEDICAMENTO?

− Empurrar lentamente o êmbulo aplicando todo o volume contido na

Dose omitida: Se houver omissão de uma dose, é recomendado aplicar

seringa.

outra assim que lembrar e dar continuidade ao tratamento mantendo o

− Retirar cuidadosamente a seringa da pele.

intervalo determinado entre as doses. Solicite sempre orientação do
médico assistente.
Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de
seu médico.

8-QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME
CAUSAR?
Não são conhecidas a intensidade e freqüência das reações adversas.
Nos vários experimentos já realizados, e baseados na experiência

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

Venda sob prescrição médica

