
Nemicina
sulfato de neomicina

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO
Pomada: Embalagem contendo bisnaga com 20 g.

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

Uso Tópico

COMPOSIÇÃO
Cada g da pomada contém:
Sulfato de Neomicina...........................................................................3,5 mg
Excipiente (Cera autoemulsionante não iÔnica, Vaselina, Estearina, Propilenoglicol,
Metilparabeno e Trietanolamina) q.s.p.................................................................1g

INFORMAÇÕES AO PACIENTE
Conservar o produto em local fresco, protegido da luz e umidade.
O prazo de validade para o produto é de 36 meses, está gravado na embalagem
externa, e na bisnaga. Não utilize o medicamento com prazo de validade vencido,
sob o  risco de não produzir os efeitos desejados.
Ação esperada do medicamento: antibiótico para uso tópico.
Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o
seu término.
Informar ao médico se está amamentando.
Informe seu médico a ocorrência de reações desagradáveis com o uso do
medicamento.
Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início
ou durante o tratamento.
O produto não deve ser ingerido.
Siga a orientação de seu médico respeitando sempre os horários, as doses e a
duração do tratamento.
Não interromper o tratamento sem o conhecimento do seu médico.
TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.
NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER

 PERIGOSO PARA A SUA SAÚDE.
INFORMAÇÕES TÉCNICAS:
A Pomada Nemicina é um antibiótico aminoglicosídeo bactericida que atua inibindo a
síntese protéica bacteriana. É  ativa contra uma ampla variedade de bactérias Gram-
negativas e Gram-positivas, incluindo: E.coli e Proteus sp.

INDICAÇÕES
Nos processos infecciosos dermatológicos sensíveis à neomicina, infecções
cutâneas, piodermites, furunculose, panarício, foliculite, rachadura dos seios e
mastites, feridas infectadas ou não, dermatites infecciosas.



CONTRA-INDICAÇÕES
Hirpersensibilidade a qualquer componente da fórmula.
PRECAUÇÕES
Podem ocorrer cepas resistentes e superinfecção, sensibilização da pele com risco
de hipersensibilidade com uso futuro.
Não há informações relatando problemas causados pelo uso do produto em pacientes
grávidas, lactantes,  idosos e crianças acima de 1 ano.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS
Estudos demonstraram  que o produto não apresenta interações medicamentosas
com outros medicamentos.

REAÇÕES ADVERSAS
Com o uso correto do produto, seguindo o ítem “Posologia e Modo de usar” não
há ocorrências de reações adversas nem de efeitos colaterais.

POSOLOGIA E MODO DE USAR
Adultos e Crianças
Limpar a região afetada e aplicar a pomada 2 a 3 vezes ao dia.

SUPERDOSAGEM
Não há casos de superdosagem e não existem relatos de efeitos tóxicos graves.
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