


    VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

Forma Farmacêutica: Solução injetável. Uso subcutâneo profundo. 

Apresentação: Frasco-ampola de vidro âmbar com 5mL da suspensão em diluente aquoso.

Composição: Beta Glucana, Extrato Metanólico de BCG e Lisado de Corynebacterium parvum. 

Princípio Ativo: Beta 1-3 Glucan + Dimycolate Trehalose + Mycolyl-AG-Peptidoglycan.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Mecanismo de ação: Esta formulação une os mais potentes imunoestimuladores atuais. 

A Beta-glucana com sua ação de estimular a imunocompetência do sistema fagocítico mononuclear 

(SRE); no combate às infecções por vírus, bactérias, protozoários e fungos patogênicos. Estimula a 

produção de IL-1, que amplia a resposta imune através da estimulação do Thelper. O Extrato 

Metanólico de BCG ativa macrófagos e células NK (via citocinas), funciona como adjuvante em 

imunoterapias. Tem ação sob neoplasias do trato genitourinário e intestinal e esta ação se deve a 

diminuição da tolerância em relação as células neoplásicas. O Lisado C. Parvum(Mycolyl-AG-

Peptidoglycan) tem ação potencializadora sobre antígenos timodependentes e timo-independentes, 

aumentando e prolongando a formação de anticorpos, assim como, a beta-glucana que tem a 

capacidade de ativação inespecífica dos macrófagos, dos linfócitos T auxiliares provocando aumento da 

atividade geral do SRE (Sistema Retículo Endotelial).  Esta composição atua estimulando e modulando a 

nível celular e humoral as populações celulares de linfócitos (T e B) e macrófagos.

Indicação: Está indicado como imunomodulador e imunoestimulador, auxiliando no tratamento de 

infecções virais, bacterianas e fúngicas resistentes. Tem ação sob neoplasias do trato genito-urinário e 

intestinal. Ação preventiva a re-incidência pós cirurgia de  neoplasias malignas.

Contra-indicação: Não administrar durante estado febril. E em casos onde o paciente estiver sob 

tratamento de imunosupressores, radioterapia ou quimioterapia. Durante a gravidez e o período de 

lactação, não se recomenda a utilização desta composição.

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 começando com 0,5mL, e manter

0,5 mL até o término do conteúdo do frasco.

Posologia pediátrica: Aplicar por via subcutânea profunda 

em intervalos de 7 dias começando com 0,25mL, e manter

0,25 mL até o término do conteúdo do frasco.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO E VALIDADE:

* Armazenar a temperatura ambiente até 30°C. Nunca congelar. 

* Transporte na embalagem original.                                     

* O prazo de validade é de 12 meses, a partir da data de manipulação.                                                              
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