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Seçãol

Apresentação:
N.° do registro:
25 mglml sol inj cx e/ cama 3 amp vd inc x 3 ml
1.0089.0173.006-9
25 mglml sol inj cx ei cama 50 amp vil Inc x 3 mi
1 .(X)89.0173.007-7
Vencimento do registro: 1212004
Prazo de validade: 36 meses
Via de administração - IntramuscularClasse terapêutica : ~inflamatórios
Restrições de uso: Sob prescrição médica
Cuidados de conservação: Evitar calor excessivo
(temperatura superior a 40 graus Cl
Proteger da luz
Origem: Importado
País de fabricação: México
País de importação: México
Composição: Diclofenaco potássico 25 mgtmi, (álcool benzílico, hidróxido de sódio, manitol, propilenoglicol, dissuifito de sódio, água
destilada)
Princípio Ativo: Diclot'enaco Ácido
Nome Comercial: Fiogan Solúvel
N.° do Processo: 25000.009454195-66
Apresentação:
N.° do registro:
125 ing/mI com sol ct cart bl ai pias trans x 20
1.0089.0208.003-3
12,5 mg/ml com sol ct cart bi ai pias trans x 10
1.0089.0208.004-1
Vencimento do registro: 0812001
Prazo de validade: 30 meses
Via de administração: Oral
Classe terapêutica : Antintiamatórios
Restrições de uso: Sob prescrição médica
Cuidados de conservação: Evitar calor excessivo
(temperatura superior a 40 graus C)
Proteger da umidade
Origem: Nacional
país de fabricação: Brasil
País de importação:
Composição: Diclofenaco ácido 11,10 mg "equivalente a
12.5 mg de diclofenaco potássico", (croscarmelose sódica, ciclamato
de sódio,sacarina sódica, estearato de magnésio, lactose, aroma de
framboesa, aroma de morango, celulose microcristalina, dióxido de
silício)
Princípio Ativo: Diclofenaco Ácido
Nome Comercial: Fiogan Solúvel
N.° do Processo: 25000.009454195-66
Apresentação:
N.° do registro:
100 mg com sol et cart bl ai pias trans x 10
1.0089.0208.005-1
100 mg com sol ct cart bI ai pias trans x 20
1.0089.0208.006-8
Vencimento do registro: 0812001
Prazo de validade: 30 meses
Via de administração: Oral
Classe terapêutica : Antinfiamatórios
Restrições de uso:
Sob prescrição médica Cuidados de conservação:
Evitar calor excessivo (temperatura superior a 40 graus C
Proteger da umidade
Origem: Nacional
País de fabricação: Brasil
País de importação: '1"''
Composição: Diclofenaco ácido 88,60 rng 'equivalente a 100 mg de
diciofenaco potássico". (croscarmelose. ciciamato de sódio, sacarina
súdica, estearato de magnésio, lactose, aroma natural de limão, celulose mmcroeristalina. dióxido de silício)
Princípio Ativo: Diclofenaco Ácido
Nome Comercial: Fiogan Solúvel
N.° do Processo: 25000009454195-66
Apresentação:
N.° do registro:
50 mg com sol et eart bI :11 pias trans x lO
1.0089.0208.001-7
50 mg corn sol ct cart bl ai pIas trana x 20
1.0089,0208.002-5
50 mg com sol esr cari. 2 bi aI pias trans x 10
1.0089.0208.007-6
Vencimento do registro: 0812001
Prazo de validade: 30 meses
Via de administração: Oral
Classe terapêutica : Antinfiamatórios
Restrições de Liso: Sob prescrição médica
Cuidados de cnnservação:Evitar calor excessivo
(temperatura superior a 40 graus C)
Proteger da umidade
Origem: Nacional
País de fabricação: Brasil
País de importação: °"
Composição: Diclofenaco ácido 44,30 mg "equivalente a 50 mg de
diciofcnaco potássico". (lactose,celulosc microcristalina, eroscarmelose sódica, dióxido de silício, ciclamato de sódio, sacarina sódica,
aroma natural de limão, estearato de magnésio)
Princípio Ativo: Saccharomyces boulardii
Nome Comercial: Floratil
N° do Processo: 25991.011432180
Apresentação:
ft° do registro:
200 mg cap gel dura est cart th pias x 6
1.0089.0090.022-4
Vencimento do registro: 0212005
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Prazo de validade: 24 meses
Via de administração: Oral
Classe terapêutica : Outros coadjuvantes do tratamento da diarréia
Restrições de uso: Sem receituário médico
Cuidados de conservação:Evitar calor excessivo
(temperatura superior a 40 graus C)
Proteger da umidade
Origem: Nacional
-País de-fabricaçiio-Brasil- --País de importação:
Composição: Saccharomyces bouiardii 17 - 200 mg, (estearato de
magnésio, sacarose, lactose)
---

---

Princípio Ativo: Saccharomyces bouiardii
Nome Comercial: Floratil
N.° do Processo: 25991.011432180
Apresentação:
N. ° do registro:
100 mg cap gel dura est cart tb pias x 12
1.0089.0090,021-1
Vencimento do registro: 0212005
Prazo de validade: 24 meses
Via de administração: Oral
Classe terapêutica : Outros coadjuvantes do tratamento da diarréia
Restrições de uso: Sem receituário médico
Cuidados de conservação: Evitar calor excessivo
(temperatura superior a 40 graus C)
Proteger da umidade
Origem: Nacional
País de fabricação: Brasil
País de importação:
Composição: Saccharomyces boulardii 17-100 mg, (Estearato de
magnésio, sacarose)
Principio Ativo: Sacharomyces boulardii
Nome Comercial: Floratil
N.° do Processo: 25991.011432180
Apresentação:
N.° do registro:
200 mg/g pó oral est. cart. 4 ti' vd inc x ig
1.0089.0090.006-8
200 mg/g pó oral cst cart. 6 sache x lg
1.0089.0090.024-6
200 mg/g pó oral cst cart 4 sache x lg
1.0089.0090.025-4
Vencimento do registro: 0212005
Prazo de validade: 24 meses
Via de administração: Oral
Classe terapêutica : Outros coadjuvantes do tratamento da diarréia
Restrições de uso: Sem receituário médico
Cuidados de conservação: Evitar calor excessivo
(temperatura superior a 40 graus C)
Proteger da umidade
Origem: Nacional
País de fabricação: Brasil
País de importação:
Composição: Sacharomyccs boulardii 17 iiofihizado 200 mgig, (essência de tutti-frutti, estearato de magnésio, frutose)
Princípio Ativo: Fluvastatina
Nome comercial: Fiuvasten
N.° do processo: 25000.023621196-17
Apresentação:
N.° do registro:
40 mg cap gel dura ct cart bt ai pias inc x 14
1.0089.0214.001-1
40 mg cap gel dura ct cart 02 bI ai pias inc x 14
1.0089.0214.002-8
Vencimento do registro: 0712001
Prazo de validade: 24 meses
Via de administração: Oral
Classe terapêutica: Antilipemicos
Restrições de uso: Sob prescrição médica
Cuidados de conservação:
Conservar cm temperatura ambiente
(temperatura entre 15 e 30 graus C)
Origem:Nacionai
País de fabricação: Brasil
País de importação:
Composição: Fluvastatina sódica revestida 42,12 mg "equivalente a
40 mg de fluvastatina ácida livre" (glóbulos de lactose revestidos)
Princípio Ativo: Metformina
Nome comercial: Glifage
N.° do processo: 25000.012159193-52
Apresentação:
N.° do registro:
500 nig com rcv est cart bl ai pias inc x 30
1.0089.-193.002-5
850 mp com rcv esi cart bi ai pias inc x 30
1.0089.0193.001-7
500 mg com rcv est eart 03 bI ai pias Inc x 10
1.0089.0193.003-3
Vencimento do registro: 0312004
Prazo de validade: 36 meses
Via de administração: Oral
Classe terapêutica: Antidiabéticos
Restrições de uso: Sob prescrição médica
Cuidados de conservação:
- Evitar calor excessivo (temperatura superior a 40 graus C)
Proteger da umidade
Origem: Nacional
País de fabricação: Brasil
País de importação:
Composição: Cioridrato de metformina 850 mg (polividona, estearato
de magnésio, hidroxipropilmetilcelulose). Cloridrato de metfommina

500 mg (polividona, estearato de magnésio, hidroxipropilmetilcelulose, água deionizada)
Princípio Ativo: Maieato de Enaiapril
Nome comercial: Giioten
N. ° do processo: 25000.01544198-04
Apresentação:
N.° do registro:
20ingcontrev esLcart bI âl/ai x30
1.0089.0227.001-0
2,5 mg com rev est cart bi aI/ai x 30
1.0089.0227.002-9
5,0 mg com rcv est cart bI alialx 30
1.0089.0227.003-7
10 mg com rev cst cart bI ai/ai x 30
1.0089.0227.004-5
Vencimento do registro: 0312004
Prazo de validade: 24 meses
Via de administração: Oral
Classe terapêutica: Anti-hipertensivos simples
Restrições de uso: Sob prescrição médica
Cuidados de conservação:
Conservar em temperatura ambiente
(temperatura entre 15 e 30 graus C)
Proteger da luz e umidade
Origem: Importado
País de fabricação: Argentina
País de importação: Argentina
Composição: Maicato de enalapril 2,5 mg ou, 5 mg ou, 10 mg ou, 20
mg (carboximetilamida, celulose microcristalina, estearato de magnésio, lactose, povidona)
Princípio Ativo: Maleato de Enalapril + Hidroclorotiazida
Nome comercial: Giiotcnzidc
N.° do processo: 25000.028201198-71
Apresentação:
N° do registro:
10 mg + 25 mg com ct cart 03 bi ai pias inc x 10
1.0089.0238.001-0
Vencimento do registro: 0212005
Prazo de validade: 24 meses
Via de administração: Oral
Classe terapêutica: Anti-hipertensivos
Restrições de uso: Sob prescrição médica
Cuidados de conservação:
Conservar cm temperatura ambiente
(temperatura entre 15 e 30 graus C)
Proteger da umidade
Origem: Importado
País de fabricação: Argentina
País de importação: Argentina
Composição: Maleato de enalapril 10,50 mg (5 010 de excesso), "equivalente a 10 mg de maleato de enalapril", hidroclorotiazida 25 mg,
(carboximetilamido, amido de milho, estearato de magnésio, lactose,
água purificada)
Princípio Ativo: Maleato de Enaiapril + Hidrociorotiazida
Nome comercial: Gliotenzide
N° do processo: 25000.028201198-71
Apresentação:
N.° do registro:
20 mg+ 12,5 mg com ct cart 3 bI ai pias mc x 10
1.0089.0238.002-9
Vencimento do registro: 02/2005
Prazo de validade: 24 meses
Via de administração: Oral
Classe terapêutica: Anti-hipertensivos
Restrições de uso: Sob prescrição médica
Cuidados de conservação:
Conservar cru temperatura ambiente
(temperatura entre 15 e 30 graus C)
Proteger da umidade
Origem: Importado
País de fabricação: Argentina
País de importação: Argentina
Composição: Maleato de enalapril 21 mg (5% de excesso) "equivalente a 20 mg de maleato de cnaiapril", hidroclorotiazida 12,5 mg
(carboximetiiamido, amido de milho, estcarato de magnésio, lactose,
água purificada)
Princípio Ativo: Genfibrozila
Nome comercial: Hipolixan
N.° do processo: 25000.014613199-41
Apresentação:
N.° do registro:
600 mg com rev ct cari 3 bi ai pias inc x 10
1.00890251.001-1
600 mg com rev ct cart 6 bI ai pias inc x 10
1.0089.0251.002-1
Vencimento do registro: 0512005
Prazo de validade: 24 meses
Via de administração: Oral
Classe terapêutica: Antiiipemicos
Restrições de uso: Sob prescrição médica
Cuidados de conservação:
Conservar em temperatura ambiente
(temperatura entre 15 e 30 graus C)
Proteger da umidade
Origem: Importado
---- -Fafs dc fabricação: -Argentina
País de importação: Argentina
Composição: Genímbrozila 600 mg, (poiisorbato 20, anidrido silícico
coloidal, estearato de magnésio, amido de milho, povidona, carboxinmetilcelulose reticulada, celulose microcristalina, opadry II, corante
tartrazina, opadry II çlear)

