


Forma Farmacêutica: Suspensão injetável. Uso subcutâneo profundo.

Apresentação: Frasco-ampola de vidro âmbar com 5ml da suspensão em três concentrações (primeira, 
segunda e terceira séries).

USO ADULTO

Composição: Lisado + Polipeptídeos solúveis + Heat Shock Proteins de C. Albicans, C. Glabrata e C. Tropicalis 
em veículo fisiológico.

Principio Ativo: Proteínas alergênicas de C. Albicans, C. Glabrata e C. Tropicalis.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Mecanismo de ação: Sendo a candidíase de repetição um estado imunológico em que o processo 
inflamatório é iniciado a partir da presença de qualquer alérgeno da levedura candida sp.

   

    A imunoterapia com formulação da Anthygenus altera o curso desta patologia alérgica induzindoo sistema 

imunológico tolerar a presença dos alergenos de candida impedindo  que o processo inflamatório seja 

iniciado. A formulação Anthygenus oferece vantagens além da modulação  imunológica, a estimulação dos 

macrofagos no local permite uma regeneração mais rápida dostecidos , sendo assim o paciente tem uma 

melhora expressiva nos sintomas a curto prazo. 

Indicação: É utilizado no tratamento da candidíase de repetição, como dessensibilizante.

Contra-indicação: Não administrar durante estado febril. Em casos onde o paciente estiver sob tratamento de 
imunosupressores, radioterapia ou quimioterapia. E durante a gravidez e o período de lactação, não se 
recomenda a utilização.

Reações Adversas: Pode ocorrer eritema, vermelhidão e prurido no local de aplicação que deve desaparecer 
após algumas horas. 

Posologia para adulto: Aplicar por via subcutânea profunda em intervalos de 7 dias em doses crescentes 
começando com 0,1mL, 0,2mL, 0,3mL, 0,4mL, 0,5mL, e manter 0,5 mL até o término do conteúdo do frasco. 
Este esquema de aplicação deve ser seguindo para a primeira, segunda e a terceira série do medicamento. A 
manutenção pode ser realizada com a aplicação da terceira série com volume de 0,5mL em intervalos de 15/15 
dias.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO:
 

* Armazenar sob refrigeração entre 2°C e 8°C, porta de geladeira. Nunca congelar.
* Transporte na embalagem original ou caixa de isopor.

o* O medicamento pode permanecer em temperatura  até 30 C 
por um prazo de 48  horas.                                                                     
* O prazo de validade deste medicamento é de 12 meses, 
a partir da data de manipulação, desde que  observado os 
 cuidados de conservação.
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