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- Quando não devo usar este medicamento?
TALERC NÃO DEVE SER USADO EM PACIENTES
QUE APRESENTAM ALERGIA A QUAISQUER DOS
COMPONENTES DO MEDICAMENTO. ESTE MEDICAMENTO É CONTRA-INDICADO A CRIANÇAS MENORES DE 6 ANOS DE IDADE.

TALERC

cloridrato de epinastina
FORMAS FARMACÊUTICAS E APRESENTAÇÕES
Comprimidos revestidos - Xarope
Comprimidos revestidos de 10 mg: embalagens com
10 comprimidos.
Comprimidos revestidos de 20 mg: embalagem com 10
comprimidos.
Xarope: frascos com 50 ml acompanhados de copomedida.
QUANTIDADES EM UNIDADES
Comprimidos revestidos de 10 mg
Contém: 10 comprimidos revestidos
Comprimidos revestidos de 20 mg
Contém: 10 comprimidos revestidos

- TALERC pode ser utilizado com outros medicamentos?
Não existe prova suficiente de que TALERC potencialize
o efeito sedativo de hipnóticos, anti-histamínicos ou
álcool. Entretanto, deve-se evitar o uso concomitante de
tais substâncias.
- Durante o tratamento com TALERC pode-se tomar
bebidas alcoólicas?
Evite a ingestão de bebida alcoólica durante o tratamento.
Atenção: Talerc na forma farmacêutica Xarope
contém sorbitol, portanto, deve ser usado com
cautela em portadores de Diabetes.
INFORME AO MÉDICO OU CIRURGIÃO-DENTISTA O
APARECIMENTO DE REAÇÕES DESAGRADÁVEIS.

VOLUME LÍQUIDO
Xarope
Conteúdo: 50 ml

200 mm
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USO ORAL
USO ADULTO E PEDIÁTRICO
COMPOSIÇÃO:
Cada comprimido revestido 10 mg contém:
cloridrato de epinastina ........................................10 mg
Excipientes: lactose monoidratada, amido, povidona,
dióxido de silício, estearato de magnésio, hipromelose,
eudragit, macrogol, talco, dióxido de titânio e silicona.
Cada comprimido revestido 20 mg contém:
cloridrato de epinastina ........................................20 mg
Excipientes: lactose monoidratada, amido, povidona,
dióxido de silício, estearato de magnésio, hipromelose,
eudragit, macrogol, talco, dióxido de titânio e silicona.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE
- Como este medicamento funciona?
TALERC comprimidos revestidos/xarope possui atividade
bloqueadora dos receptores H1 de grande seletividade e
especificidade, com potente efeito antialérgico e antihistamínico.
- Por que este medicamento foi indicado?
TALERC comprimidos revestidos/xarope é indicado
para o tratamento de alergias.

ESTE MEDICAMENTO NÃO DEVE SER UTILIZADO
POR MULHERES GRÁVIDAS SEM ORIENTAÇÃO
MÉDICA OU DO CIRURGIÃO DENTISTA.
INFORME LOGO AO SEU MÉDICO A OCORRÊNCIA
DE GRAVIDEZ NA VIGÊNCIA DO TRATAMENTO OU
APÓS O SEU TÉRMINO. INFORME AO MÉDICO SE
ESTÁ AMAMENTANDO.
- Como devo usar este medicamento?
A via de administração é oral. O comprimido revestido
de TALERC deve ser tomado sem mastigar, com um
pouco de líquido. Talerc comprimidos revestidos não
deve ser partido ou mastigado.
Para o tratamento de patologias dermatológicas alérgicas:
Adultos: tomar um comprimido de 20 mg, uma vez ao dia.
Para o tratamento de rinite alérgica:
Adultos: tomar um comprimido de 10 ou 20 mg, uma
vez ao dia. A dose deve ser ajustada individualmente,
de acordo com a gravidade dos sintomas.
Crianças de 6 a 12 anos: 5 a 10 mg (2,5 ml a 5 ml),
uma vez ao dia.
No caso de esquecimento de administração (dose
omitida), fazer uso tão logo se lembre, porém não utilizar
dose dobrada.
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Cada 5 ml de xarope contém:
cloridrato de epinastina ........................................10 mg
Excipientes: glicirrizinato de amônio, fosfato de sódio
monobásico diidratado, carmelose sódica, essência de
cereja, essência de mentol, propilenoglicol, água purificada, sorbitol e hidróxido de sódio.

INFORME AO SEU MÉDICO OU CIRURGIÃO-DENTISTA SOBRE QUALQUER MEDICAMENTO QUE
ESTEJA USANDO ANTES DO INÍCIO OU DURANTE
O TRATAMENTO.

BU talerc 4320000(ache).qxd:BU

09.03.10

10:09

Siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica
ou de seu cirurgião-dentista.
Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Antes de usar observe o aspecto do medicamento.
- Qual é o aspecto deste medicamento?
TALERC comprimidos revestidos possui a forma redonda, biconvexa, de cor variando de branco a amarelo.
TALERC xarope apresenta-se na forma de líquido límpido,
incolor ou levemente amarelado com odor característico
de cereja.
- Quais os males que este medicamento pode causar?
COMO REAÇÕES ADVERSAS RELATARAM-SE SONOLÊNCIA, DOR DE CABEÇA, FADIGA, SECURA DA
BOCA, TONTURA E DESCONFORTO GASTRINTESTINAL.
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Fabricado por:
Boehringer Ingelheim do Brasil Química e
Farmacêutica Ltda
Itapecerica da Serra-SP
Xarope:
Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.
Via Dutra, km 222,2
Guarulhos - SP
CNPJ 60.659.463/0001-91
Indústria Brasileira
Número de lote, data de fabricação e prazo de validade:
vide embalagem externa
SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR; NÃO
DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.

- O que fazer se alguém usar uma grande quantidade
deste medicamento de uma só vez?
Em caso de superdose, a conduta a ser adotada é a
lavagem gástrica e/ou diurese forçada, além de tratamento sintomático.
- Onde e como devo guardar este medicamento?
Como todo medicamento, TALERC deve ser guardado
em sua embalagem original até sua total utilização.
Conservar em temperatura ambiente (temperatura entre
15 e 30°C). Proteger da luz e umidade. O xarope deve
ser armazenado bem fechado.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA
DO ALCANCE DAS CRIANÇAS
DIZERES LEGAIS:
MS - 1.0573.0364
Farmacêutico Responsável:
Wilson R. Farias CRF-SP 9.555
Comprimidos revestidos:
Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.
Via Dutra, km 222,2 - Guarulhos - SP
CNPJ 60.659.463/0001-91 - Indústria Brasileira
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- Qual o prazo de validade de TALERC?
O prazo de validade de TALERC comprimidos revestidos é de 24 meses a contar da data de sua fabricação
indicada na embalagem do produto.
O prazo de validade de TALERC xarope é de 18 meses
a contar da data de sua fabricação indicada na
embalagem do produto.
Ao utilizar o medicamento, confira sempre seu prazo de
validade. Nunca use medicamento com o prazo de
validade vencido. Além de não obter o efeito desejado,
as substâncias podem estar alteradas e causar prejuízo
para a sua saúde.

