
Cetoconazol Shampoo 
 

Composição de Cetoconazol Shampoo 

cada grama contém: cetoconazol 20 mg;excipientes: lauril éter sulfato de sódio, coco amido propil betaína, dietanolamida de ácido graxo de coco, 

dioleato dimetilglicose 120, bronopol boots BP, parabenos, ácido cítrico, essência, corante e água purificada.   

Posologia e Administração de Cetoconazol Shampoo 

o Cetoconazol Shampoo deve ser aplicado nas áreas afetadas da pele ou cabelo deixando agir durante 3 a 5 minutos antes de enxaguar. Para o 

tratamento de: pitiríase versicolor: uma aplicação ao dia, durante 5 dias. Dermatite seborréica e caspa: uma aplicação, duas vezes por semana, 

por 2 a 4 semanas. - Superdosagem: Cetoconazol Shampoo é somente para uso tópico. Caso ocorra ingestão acidental, proceder lavagem 

gástrica com bicarbonato de sódio.   

 

Precauções de Cetoconazol Shampoo 

após tratamento prolongado com corticosteróide tópico, recomenda-se esperar 2 semanas antes de iniciar o tratamento com Cetoconazol 

Shampoo, para se evitar irritação local, que embora raramente pode ocorrer. O contato com os olhos deve ser evitado, pois poderá ocorrer irritação 

na mucosa ocular. O Cetoconazol Shampoo deve ser aplicado na pele e não somente nos cabelos.   

Reações Adversas de Cetoconazol Shampoo 

Cetoconazol Shampoo é muito bem tolerado, contudo raramente pode ocorrer sensação de ardência local,prurido e 

irritação. Dermatite seborréica e caspa são freqüentemente associadas com o aumento da queda dos cabelos, que também foi relatada embora 

em casos raros com o uso de Cetoconazol Shampoo. Têm sido relatados casos de descoloração de cabelos, principalmente em pacientes com cabelos 
grisalhos ou que submetam os cabelos à ação química (tinturas, descolorações, permanentes etc.) e ainda, caso de remoção de cacho de cabelos com 

permanente. Informe o seu médico caso ocorra algum destes sintomas.   

 

Contra-Indicações de Cetoconazol Shampoo 

em pessoas com hipersensibilidade conhecida ao cetoconazol ou alguns dos componentes da fórmula.   

Indicações de Cetoconazol Shampoo 

no tratamento e profilaxia de infecções causadas por Malassezia furfur, tais como, pitiríase versicolor,dermatite seborréica e caspa.   

 

Apresentação de Cetoconazol Shampoo 

frasco contendo 100 ml. 
 

CETOCONAZOL Shampoo - Laboratório 

NEO QUIMICA  

Rua VPR 1, Quadra 2-A, Mód. 4  

Anápolis/GO - CEP: 75133600  

Tel: (62 )316-1055  

Fax: (62 )316-1022 

Ver outros medicamentos do laboratório "NEO QUIMICA" 

 

http://www.bulas.med.br/laboratorio/50498/neo+quimica.htm

