26 de junho de 2020

Bula Kit Emergencial ABA
Succinato sódico de hidrocortisona Medicamento Genérico Lei 9.787, de 1999

USO ADULTO E PEDIÁTRICO
Apresentação: Pó injetável de 100 mg
Via de administração: Intravenosa/Intramuscular

Composição:
Cada frasco ampola de 100mg contém:
- Succinato sódico de hidrocortisona.....................134 mg (equivalente a 100 mg de
hidrocortisona)

Cuidados de conservação:
Antes da reconstituição: conservar o produto na embalagem original, em temperatura
ambiente entre 15ºC e 30ºC, protegido da luz e da umidade. Utilizar a solução somente
se estiver límpida (transparente).
Prazo de validade:
Data de fabricação (vide embalagem).
Ao adquirir um medicamento, verifique o prazo de validade na embalagem.
Não utilize medicamentos com o prazo de validade vencido.
Insumos do kit emergencial ABA:






1 seringa estéril e descartável de 03 ml sem agulha (BD Plastipack)
1 frasco plástico com 10 ml de água para injetáveis (Samtec Biotecnologia)
2 agulhas estéreis e descartáveis de acordo com a idade do paciente (BD
PrecisionGlide)
4 lenços embebidos em álcool isopropílico 70% - uso tópico externo (Bio Soma)
1 par de luvas de procedimento de vinil Descarpack

Posologia:
Antes da reconstituição do medicamento, deve verificar a aparência do pó, no interior
do frasco-ampola, buscando identificar alguma partícula que possa interferir na
integridade e na qualidade do medicamento.
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Crianças até 3 anos: 25 mg de succinato de hidrocortisona IM, diluído em 0,5 ml de água
para injeção.
Crianças de 3 a 10 anos: 50 mg de succinato de hidrocortisona IM, diluído em 1 ml de
água para injeção.
Crianças acima de 10 anos e adultos: 100mg de hidrocortisona IM, diluído em 2 mls de
água para injeção.
Locais de aplicação e volume a ser aplicado:
Crianças até 3 anos: aplicar 0,5 ml na região da face antero-lateral da coxa.
Crianças de 3 a 10 anos: aplicar 1 ml na região da face antero-lateral da coxa ou na
região dorso-glúteo.
Crianças acima de 10 anos e adultos: aplicar 2 ml na região da face lateral do ombro ou
na região dorso-glúteo ou na região da face antêro-lateral da coxa.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.
Lote, fabricação e validade - Vide embalagem
Reg. MS 1.1637.0105.001-2
Farm. Resp.: Elza Yukie Saito CRF-SP 10.878
Registrado por:
Blau Farmacêutica S.A.
CNPJ: 58.430.828/0001-60
Rodovia Raposo Tavares Km 30,5 n° 2833 - Prédio 100
CEP 06705-030 Cotia – SP
Indústria Brasileira
Fabricado por:
Blau Farmacêutica S.A.
CNPJ 58.430.828/0013-01
Rua Adherbal Stresser, 84
CEP 05566-000 São Paulo – SP
Indústria Brasileira
SAC:0800-7016399
sac@blau.com.br
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