
Dequadin®

cloreto de dequalínio

benzocaína

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÕES

DEQUADIN® 
é apresentado nos sabores menta, laranja e limão. Embalagem com 

20 pastilhas.

USO ADULTO

COMPOSIÇÃO
Cada pastilha contém:

cloreto de dequalínio.................................................................................... 0,25 mg

benzocaína .................................................................................................. 5,00 mg

Excipientes  de  DEQUADIN® sabor  menta: açúcar,  cânfora,  goma  arábica, 

sacarina, estearato de magnésio, talco, gelatina, aroma de limão, óleo de menta e 

corante verde folha (composto pelos corantes indigotina e amarelo de tartrazina).

Excipientes  de  DEQUADIN® sabor  laranja: açúcar,  cânfora,  goma  arábica, 

sacarina, estearato de magnésio, talco, gelatina, vitamina B2 e aroma de laranja.

Excipientes  de  DEQUADIN® sabor  limão: açúcar,  cânfora,  goma  arábica, 

sacarina, estearato de magnésio, talco, gelatina, aroma de limão em pó, aroma de 

menta em pó e corante verde folha (composto pelos corantes indigotina e amarelo 

de tartrazina).

INFORMAÇÕES AO PACIENTE
Ação esperada do medicamento:
DEQUADIN® é indicado no alívio da dor, da irritação e inflamação das infecções da 

boca e da faringe, tais como: amigdalites, faringites, estomatites, glossites e aftas.

Cuidados  de  armazenamento:  manter  as  pastilhas  na  embalagem  original,  a 

temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C). Proteger da umidade.

Prazo de validade: o prazo de validade é de 36 meses, após a data de fabricação 

que se encontra impressa na embalagem externa do produto juntamente com o 

número do lote. Não utilize medicamentos que estejam fora do prazo de validade, 



pois o efeito desejado pode não ser obtido. Informe o seu médico à ocorrência de 

gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término.

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR. 
NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.
DEQUADIN® contém em sua composição o cloreto de dequalínio, que possui ação 

antisséptica, e a benzocaína, que atua como anestésico de ação tópica.

DEQUADIN® possui  sabor  agradável,  proporciona  alívio  da  dor,  irritação  e  da 

inflamação provocados, não só pela maioria das infecções comuns da orofaringe, 

mas também conseqüentes da tosse e rouquidão.

INDICAÇÕES
DEQUADIN® é indicado no alívio da dor, da irritação e inflamação da boca e da 

faringe, tais como: amigdalites, faringites, estomatites, glossites e aftas.

POSOLOGIA
Dissolver na boca, lentamente, uma pastilha a cada 2 a 3 horas, durante o período 

inicial do tratamento, aumentando gradativamente o intervalo conforme melhora.

ADVERTÊNCIAS
Este  produto  nos  sabores  limão  e  menta  contém  o  corante  amarelo  de 
TARTRAZINA que pode causar reações de natureza alérgica, entre as quais 
asma  brônquica,  especialmente  em  pessoas  alérgicas  ao  ácido 
acetilsalicílico.
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INDÚSTRIA BRASILEIRA

Número de lote, data de fabricação e prazo de validade: vide cartucho. 


