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FORMAS FARMACÊUTICAS E
APRESENTAÇÕES
Cápsulas: cartucho contendo 60 cápsulas.
Solução injetável: cartucho contendo 12 ampolas.
Solução oral: frasco com 120 ml.
USO PEDIÁTRICO OU ADULTO

COMPOSIÇÕES
CINTILAN® cápsulas: cada cápsula contém:
piracetam ............................................ 400,0 mg
excipiente q.s.p. .................................... 1 cápsula
(talco).
CINTILAN® solução injetável: cada ampola
contém:
piracetam .......................................... 1000,0 mg
veículo q.s.p. ............................................ 5,0  ml
(acetato de sódio triidratado e água para injeção).
CINTILAN® solução oral: cada ml contém:
piracetam .............................................. 60,0 mg
veículo q.s.p. ............................................ 1,0  ml
(acetato de sódio triidratado, álcool etílico, aroma
de caramelo, aroma de framboesa, ciclamato de
sódio, corante vermelho ponceau 4R, glicerol,
metilparabeno, propilparabeno, sacarina
diidratada sódica, sorbitol, água deionizada).

INFORMAÇÕES AO PACIENTE
• Ação esperada do medicamento: CINTILAN®

contém piracetam, substância que age a nível dos
neurônios corticais exercendo influência favorável
sobre a capacidade intelectual e relacionamento.
• Cuidados de armazenamento: CINTILAN®

cápsulas: conservar em temperatura ambiente
(entre 15 e 300C). Proteger da luz e umidade.
CINTILAN® solução injetável: evitar local quente
(temperatura entre 30 - 400C). Proteger da luz.
CINTILAN® solução oral: conservar em tempera-
tura ambiente (entre 15 e 300C). Proteger da luz.
• Prazo de validade: 60 meses a partir da data
de fabricação, impressa na embalagem externa
do produto. Não utilize o medicamento se o prazo
de validade estiver vencido.
• Gravidez e lactação: deve-se evitar a utiliza-
ção de CINTILAN® durante o primeiro trimestre

da gravidez. Nos meses seguintes, os benefícios e
riscos decorrentes de seu uso devem ser
cuidadosamente avaliados. Informe seu médico a
ocorrência de gravidez na vigência do tratamento
ou após o seu término e se estiver amamentando.
• Cuidados de administração: siga a orienta-
ção do seu médico, respeitando sempre os
horários, as doses e a duração do tratamento.
• Interrupção do tratamento: não interrompa
o tratamento sem o conhecimento do seu médico.
• Reações adversas: informe seu médico o apa-
recimento de reações desagradáveis.
"TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO
FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS."
• Contra-indicações e Precauções: informe
seu médico sobre qualquer medicamento que
esteja usando, antes do início, ou durante o
tratamento.
"NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO
DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA A
SAÚDE."

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
CINTILAN® tem como princípio ativo o piracetam,
precursor de uma nova classe de fármacos
originais e sem sucedâneos: os neurocortico-
trópicos. Age a nível dos neurônios corticais,
aumentando a produção, o armazenamento e a
mobilização de ATP (trifosfato de adenosina),
substância indispensável ao metabolismo das
células nervosas.
Além de facilitar a comunicação entre os
hemisférios cerebrais, da qual dependem os
processos de aprendizagem e memorização, o
piracetam exerce uma influência favorável sobre
a capacidade intelectual e relacionamento.

INDICAÇÕES
Perturbações da memória, atenção, concentração,
julgamento e raciocínio; desvios de comporta-
mento e dificuldade de adaptação; síndromes
involutivas senis; alcoolismo e toxicomanias;
seqüelas de afecções neurológicas de origem
traumática, infecciosa e acidentes vasculares
cerebrais.
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CONTRA-INDICAÇÕES
CINTILAN® é contra-indicado em pacientes
com conhecida hipersensibilidade ao
piracetam e naqueles com insuficiência renal
grave. Como regra geral, deve-se evitar a
utilização de medicamentos durante o
primeiro trimestre da gravidez. Durante o
período restante os benefícios e riscos
decorrentes de seu emprego devem ser
cuidadosamente avaliados.
EFEITOS COLATERAIS
Na posologia recomendada, o produto é
bem tolerado e geralmente não dá origem a
efeitos secundários; podem ocorrer, rara-
mente, quadros de agitação, nervosismo,
distúrbios do sono, distúrbios gastrointes-
tinais, tais como náuseas, vômitos, diarréia
e gastralgias.
POSOLOGIA
Cápsulas - no início do tratamento, recomenda-
se a administração de 2 cápsulas 3 vezes ao dia.
Após a obtenção do efeito desejado, reduzir a dose
progressivamente para 1 cápsula 3 vezes ao dia.
Injetável - administrar 1 ampola 3 vezes ao dia,
por via intramuscular ou endovenosa.
Solução oral - no início do tratamento reco-
mendam-se 60 mg (1 ml de solução) por kg de
peso ao dia, divididos em 2 ou 3 administrações.
Após a obtenção dos efeitos desejados, reduzir
as doses para 30 mg por kg de peso/dia, dividido
em 2 ou 3 administrações.
O copo-medida que acompanha o frasco tem
quatro graduações: 2,5 - 5,0 - 7,5 e 10 ml para
facilitar o fracionamento das doses.
Observações: tanto por via oral ou parenteral,
a posologia pode ser modificada, a critério médico,
de acordo com a natureza e a gravidade de cada
caso em particular.
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VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.
Data de fabricação, prazo de validade e nº do
lote:  vide cartucho.
Farm. Resp.: Dra. Clarice Mitie Sano Yui
CRF-SP nº 5.115
MS - 1.0181.0266

Medley S.A. Indústria Farmacêutica
Rua Macedo Costa, 55 - Campinas - SP
CNPJ 50.929.710/0001-79
Indústria Brasileira
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