
LOREMIX D
loratadina + cloridrato de pseudoefedrina 

APRESENTAÇÕES
Comprimidos revestidos: caixa com 12 comprimidos revestidos.

USO ORAL

USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 12 ANOS

COMPOSIÇÃO
Cada comprimido revestido contém:
loratadina .................................................................................................... 5mg
cloridrato de pseudoefedrina .................................................................. 120mg
Excipientes: hipromelose, amido, celulose microcristalina, dióxido de silício, 
estearato de magnésio, macrogol, álcool isopropílico, agente de revestimento 
(hipromelose, polidextrose, talco, óleo de coco fracionado, maltodextrina) e 
água de osmose.

1. PARA QUÊ ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?
Este medicamento é indicado para o alívio dos sintomas associados à rinite 
alérgica e ao resfriado comum, tais como: coriza (corrimento nasal), espirros 
e prurido nasal (coceira no nariz), ardor e pruridos oculares (lacrimejamento).

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?
Este medicamento controla os sinais gerados pela histamina (substância pro-
duzida pelo corpo e que causa a alergia) e alivia a congestão nasal associada a 
rinite alérgica e ao resfriado comum. 

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?
Este medicamento é contraindicado durante a gravidez, mulheres que este-
jam amamentando, crianças menores de 12 anos, pacientes com alergia aos 
componentes da formulação ou àqueles que apresentam resposta contrária à 
loratadina. Pacientes em uso de inibidores de monoaminaoxidase ou nos 14 
dias após a suspensão dos mesmos, não devem fazer uso de pseudoefedrina 
devido ao aumento de seu efeito, paciente com glaucoma, retenção de urina, 
hipertensão grave (pressão alta), doença coronariana grave e hipertireoidismo.

Este medicamento é contraindicado para menores de 12 anos.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem ori-
entação médica ou do cirurgião-dentista.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?
Pacientes com glaucoma, úlcera péptica estenosante, obstrução piloroduode-
nal, hiperplasia prostática, obstrução do colo da bexiga, doença cardiovascular 
ou dibetes mellitus devem fazer uso de medicamentos contendo pseudoefe-
drina somente com supervisão criteriosa do médico devido ao risco da exacer-
bação da doença. Este medicamento deve ser usado com cautela em pacientes 
que fazem uso de digitálicos. Devido ao fato dos agentes e simpaticomiméticos 
serem estimulantes do SNC, seu uso pode levar à convulsão e/ou colapso car-
diovascular associado à hipotensão. A pseudoefedrina pode causar excitação, 
especialmente em crianças. 
Em pacientes acima de 60 anos este medicamento pode causar confusão, 
alucinações, depressão do sistema nervoso central e parada cardiorrespira-
tória. Deve ser evitado o uso deste medicamento juntamente com álcool, 
cetoconazol, eritromicina, cimetidina, medicamentos inibidores do metabo-
lismo hepático (fígado). Pacientes que fazem uso de inibidores da monoami-
naoxidase (IMAO) junto com este medicamento pode ocorrer elevação da 
pressão arterial. Os efeitos da metildopa, mecamilamina, reserpina e alcaloi-
des derivados do veratrum podem ser reduzidos por este medicamento. Os 
antiácidos aumentam a taxa de absorção da pseudoefedrina. 

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem ori-
entação médica ou do cirurgião-dentista.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de 
algum outro medicamento.

Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser 
perigoso para a sua saúde.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE
MEDICAMENTO?
O medicamento deve ser conservado em temperatura ambiente (entre 15º e 30º 
C), protegido da luz e umidade.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com prazo de validade vencido. Guarde-o em sua 
embalagem original.

O medicamento é um comprimido de cor branca e odor característico.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no 
prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o 
farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.



Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?
Adultos e crianças acima de 12 anos: Ingerir 1 (um) comprimido, 2 vezes ao 
dia, com intervalo de 12 horas entre as tomadas.

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses 
e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conheci-
mento do seu médico.

Este medicamento não deve ser partido ou mastigado.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR 
ESTE MEDICAMENTO?
Caso haja esquecimento da ingestão de uma dose deste medicamento, retome 
a posologia prescrita sem a necessidade de suplementação.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médi-
co, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?
Reação rara (ocorre em menos de 0,01% dos pacientes que utilizam este 
medicamento): nervosismos, tontura, fadiga, náuseas, distúrbios abdominais, 
anorexia, sede, taquicardia (aumento do número de batimentos cardíacos), 
faringite, rinite, acne (espinha), prurido, erupção cutânea, urticária, artralgia, 
confusão, disfonia, hipercinese, hipoestesia, diminuição da libido, pareste-
sia (formigamento), tremores, vertigem, rubor (vermelhidão na pele), hipo-
tensão ortostática, aumento da sudorese, distúrbios oculares, dor no ouvido, 
tinnitus, anormalidades no paladar, agitação, apatia, depressão, euforia, per-
turbações do sono, aumento do apetite, mudanças nos hábitos intestinais, 
dispepsia, eructação, hemorroidas, descoloração da língua, vômitos, função 
hepática anormal passageira, desidratação, aumento de peso, hipertensão 
(pressão alta), palpitação, cefaleia (dor de cabeça) intensa, broncoespasmo, 
tosse, dispneia, epistaxe, congestão nasal, espirros, irritação nasal, disúria, 
distúrbios na micção, nictúria, poliúria, retenção urinária, astenia, dor na 
coluna, cãibras, mal-estar e calafrios.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimen-
to de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à 
empresa através do seu serviço de atendimento.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR 
DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?
Os sintomas característicos de superdosagem são: diminuição da capacidade 
mental, cianose (coloração azul-arroxeada na pele), coma, colapso cardiovas-
cular, insônia, alucinação, tremores, convulsão até parada cardiorrespiratória. 
Outros sinais e sintomas podem incluir: euforia, excitação, taquicardia (au-
mento dos batimentos do coração), palpitação, sede, sudorese (transpiração 
excessiva), náuseas, vertigens, zumbido, incoordenação motora, visão borrada, 
hipertensão (pressão alta) ou hipotensão (pressão baixa). O risco de estímulo 
é mais provável em crianças, como também são os sinais e sintomas similares 
aos produzidos pela atropina, como: boca seca, pupilas fixas e sintomas gastro-
intestinais (sintomas no estômago e intestino).
Em doses elevadas, pode ocorrer tontura, dor de cabeça, náuseas, vômitos, 
sudorese (transpiração excessiva), sede, taquicardia, dor no peito, palpitações, 
dificuldade para urinar, fraqueza e tensão muscular, ansiedade, nervosismo e 
insônia.
Alguns pacientes podem apresentar uma psicose tóxica com ilusões e alucina-
ções. Alguns podem ter arritmias cardíacas, colapso circulatório, convulsões, 
coma e falência respiratória.
Para pacientes conscientes, recomenda-se induzir ao vômito. 

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapi-
damente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se 
possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.
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LOREMIX D
loratadina + cloridrato de pseudoefedrina 

APRESENTAÇÕES

Xarope: frasco com 60 mL. Acompanha 1 (um) copo dosador.

USO ORAL

USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 6 ANOS

COMPOSIÇÃO

Cada mL da solução contém:

loratadina .................................................................................................... 1mg

cloridrato de pseudoefedrina .................................................................... 12mg

Excipientes: ácido cítrico, sacarose, álcool etílico, aroma caramelo, aroma 

tutti-frutti, edetato de sódio, metilparabeno, sorbitol e água de osmose.

1. PARA QUÊ ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Este medicamento é indicado para o alívio dos sintomas associados à rinite 

alérgica e ao resfriado comum, tais como: coriza (corrimento nasal), espirros 

e prurido nasal (coceira no nariz), ardor e pruridos oculares (lacrimejamento).

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Este medicamento controla os sinais gerados pela histamina (substância pro-

duzida pelo corpo e que causa a alergia) e alivia a congestão nasal associada a 

rinite alérgica e ao resfriado comum. 

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento é contraindicado durante a gravidez, mulheres que estejam 

amamentando, crianças menores de 6 anos, pacientes com alergia aos compo-

nentes da formulação ou àqueles que apresentam resposta contrária à loratadi-

na. Pacientes em uso de inibidores de monoaminaoxidase ou nos 14 dias após 

a suspensão dos mesmos, não devem fazer uso de pseudoefedrina devido ao 

aumento de seu efeito, paciente com glaucoma, retenção de urina, hipertensão 

grave (pressão alta), doença coronariana grave e hipertireoidismo.

Este medicamento é contraindicado para menores de 6 anos.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem ori-

entação médica ou do cirurgião-dentista.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Pacientes com glaucoma, úlcera péptica estenosante, obstrução piloroduode-

nal, hiperplasia prostática, obstrução do colo da bexiga, doença cardiovascular 

ou dibetes mellitus devem fazer uso de medicamentos contendo pseudoefedrina 

somente com supervisão criteriosa do médico devido ao risco da exacerbação 

da doença. Este medicamento deve ser usado com cautela em pacientes que 

fazem uso de digitálicos. Devido ao fato dos agentes e simpaticomiméticos 

serem estimulantes do SNC, seu uso pode levar à convulsão e/ou colapso car-

diovascular associado à hipotensão. A pseudoefedrina pode causar excitação, 

especialmente em crianças. 

Em pacientes acima de 60 anos este medicamento pode causar confusão, aluci-

nações, depressão do sistema nervoso central e parada cardiorrespiratória. Deve 

ser evitado o uso deste medicamento juntamente com álcool, cetoconazol, eritro-

micina, cimetidina, medicamentos inibidores do metabolismo hepático (fígado). 

Pacientes que fazem uso de inibidores da monoaminaoxidase (IMAO) junto 

com este medicamento pode ocorrer elevação da pressão arterial. Os efeitos 

da metildopa, mecamilamina, reserpina e alcaloides derivados do veratrum po-

dem ser reduzidos por este medicamento. Os antiácidos aumentam a taxa de 

absorção da pseudoefedrina. 

Atenção: este medicamento contém açúcar, portanto, deve ser adminis-

trado com cautela em pacientes portadores de Diabetes.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem ori-

entação médica ou do cirurgião-dentista.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de 

algum outro medicamento.

Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser 

perigoso para a sua saúde.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE

MEDICAMENTO?

O medicamento deve ser conservado em temperatura ambiente (entre 15º e 30º 

C), protegido da luz e umidade.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com prazo de validade vencido. Guarde-o em sua 

embalagem original.

O xarope é um líquido viscoso incolor e com odor característico.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no 

prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o 



farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?
Adultos e crianças entre 6 a 12 anos (peso corporal acima de 30kg): 5 mL, duas 
vezes ao dia, com um intervalo de 12 horas entre as tomadas.
Crianças entre 6 e 12 anos (peso corporal abaixo de 30kg): 2,5mL, duas vezes 
ao dia, com um intervalo de 12 horas entre as tomadas.

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses 
e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conheci-
mento do seu médico.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR 
ESTE MEDICAMENTO?
Caso haja esquecimento da ingestão de uma dose deste medicamento, retome 
a posologia prescrita sem a necessidade de suplementação.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médi-
co, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?
Reação rara (ocorre em menos de 0,01% dos pacientes que utilizam este me-
dicamento): nervosismos, tontura, fadiga, náuseas, distúrbios abdominais, 
anorexia, sede, taquicardia (aumento do número de batimentos cardíacos), 
faringite, rinite, acne (espinha), prurido, erupção cutânea, urticária, artralgia, 
confusão, disfonia, hipercinese, hipoestesia, diminuição da libido, parestesia 
(formigamento), tremores, vertigem, rubor (vermelhidão na pele), hipotensão 
ortostática, aumento da sudorese, distúrbios oculares, dor no ouvido, tinnitus, 
anormalidades no paladar, agitação, apatia, depressão, euforia, perturbações 
do sono, aumento do apetite, mudanças nos hábitos intestinais, dispepsia, eruc-
tação, hemorroidas, descoloração da língua, vômitos, função hepática anormal 
passageira, desidratação, aumento de peso, hipertensão (pressão alta), palpita-
ção, cefaleia (dor de cabeça) intensa, broncoespasmo, tosse, dispneia, epistaxe, 
congestão nasal, espirros, irritação nasal, disúria, distúrbios na micção, 
nictúria, poliúria, retenção urinária, astenia, dor na coluna, cãibras, mal-estar 
e calafrios.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimen-
to de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à 
empresa através do seu serviço de atendimento.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR 
DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?
Os sintomas característicos de superdosagem são: diminuição da capacidade 
mental, cianose (coloração azul-arroxeada na pele), coma, colapso cardiovas-
cular, insônia, alucinação, tremores, convulsão até parada cardiorrespiratória. 
Outros sinais e sintomas podem incluir: euforia, excitação, taquicardia (au-
mento dos batimentos do coração), palpitação, sede, sudorese (transpiração 
excessiva), náuseas, vertigens, zumbido, incoordenação motora, visão borrada, 
hipertensão (pressão alta) ou hipotensão (pressão baixa). O risco de estímulo 
é mais provável em crianças, como também são os sinais e sintomas similares 
aos produzidos pela atropina, como: boca seca, pupilas fixas e sintomas gastro-
intestinais (sintomas no estômago e intestino).
Em doses elevadas, pode ocorrer tontura, dor de cabeça, náuseas, vômitos, 
sudorese (transpiração excessiva), sede, taquicardia, dor no peito, palpitações, 
dificuldade para urinar, fraqueza e tensão muscular, ansiedade, nervosismo e 
insônia.
Alguns pacientes podem apresentar uma psicose tóxica com ilusões e alucina-
ções. Alguns podem ter arritmias cardíacas, colapso circulatório, convulsões, 
coma e falência respiratória.
Para pacientes conscientes, recomenda-se induzir ao vômito. 

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapi-
damente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se 
possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.
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