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Loção 

 

Benzoato de benzila 250mg/ml 
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ESCAB-IFAL 

benzoato de benzila 250mg/mL 

 

 

APRESENTAÇÕES 

Loção tópica: frasco plástico com 60mL e 100mL 

 

USO EXTERNO. USO ADULTO E PEDIÁTRICO 
 

COMPOSIÇÃO 
Cada ml loção contém: 
benzoato de benzila................................................................................................................... .......250mL 
Excipientes: água purificada, álcool cetoestearílico, álcool etílico, essência, metilparabeno, 

propilparabeno, quaternário de amônio e trietanolamina. 

 

INFORMAÇÕES AO PACIENTE 

 

1. PARA QUÊ ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? 

ESCAB-IFAL é indicado para o tratamento da escabiose (sarna), ftiríase (chatos) e pediculose (piolhos e 

lêndeas). 

 

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA? 

O benzoato de benzila penetra na pele facilitando a retirada dos parasitas. Seu efeito é rápido e seguro, 

fazendo com que desapareçam prontamente todos os sintomas, inclusive a coceira, permitindo a cura com 

um único tratamento. 

 

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? 
Este medicamento não deve ser usado em caso de hipersensibilidade aos componentes da fórmula. O 

produto não deve ser aplicado durante a gravidez e em lesões da pele, feridas, queimaduras ou condições 

que possibilitem maior absorção. Não deve ser ingerido ou inalado. 

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas ou durante a amamentação sem 

orientação médica ou do cirurgião-dentista. 

Informe ao seu médico ou cirurgião dentista o aparecimento de reações indesejáveis. 

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

 

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

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES 

ESCAB-IFAL destina-se somente ao uso externo e não deve ser ingerido nunca, pois poderá ocorrer 

intoxicação. Evitar contato com olhos, mucosas, meato uretral, não aplica-lo no rosto, nem em locais da 

pele onde haja feridas. Ferver as roupas de cama e de uso pessoal, mantendo-as limpas. Manter as unhas 

curtas e limpas. Evitar exageros no coçar para não abrir ferimentos e colocar luvas de proteção nas 

crianças. Identificar possíveis portadores, evitando contato com eles e seus objetos de uso pessoal. Tratar 

todos os familiares, para evitar transmissão ou reinfestação. Alertar os responsáveis por instituição 

coletivas frequentadas pelos portadores do parasita. O produto deve ser utilizado com cuidado em pessoas 

que já apresentaram alergias a outros produtos de aplicação na pele. Manter o medicamento longe de 

crianças e animais domésticos. 

Siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica. 

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Antes de usar observe o aspecto do 

medicamento. 

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas ou durante a amamentação sem 

orientação médica ou do cirurgião-dentista. 

 

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 

Não é recomendado utilizar o benzoato de benzila concomitante com outras substâncias que causem 

irritação na pele, como o áciso salicílico. 

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

 

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

Conservar em temperatura ambiente (entre 15 e 30ºC). Proteger da luz e umidade. 

Número e de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem. 
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Não use medicamento com prazo de validade vencido. Para sua segurança, mantenha o 

medicamento na embalagem original. 

A embalagem não deve ser reaproveitada para outros fins. Manter longe de alimentos e bebidas. 

 

Características físicas e organolépticas 

ESCAB-IFAL apresenta-se como emulsão de coloração branca, homogênea, com odor de maçã verde. 

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso você observe alguma mudança no aspecto 

do medicamento que ainda esteja no prazo de validade, consulte o médico ou o farmacêutico para 

saber se poderá utilizá-lo. 

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças. 

 

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? 

Agite bem antes de usar. 

Uso externo. 

Uso em crianças menores de 2 anos: o medicamento deve ser diluído antes da aplicação. Diluir uma parte 

de Esca-ifal em duas ou três partes de água. Exemplo: 20mL do medicamento em 40mL ou 60mL de 

água. 

Uso em crianças maiores que 2 anos e menores de 12 anos: o medicamento deve ser ser diluído antes da 

aplicação. Diluir uma parte de Escab-Ifal em uma parte igual de água. Exemplo: 20mL do medicamento 

em 20mL de água. 

Esta orientação é para reduzir o risco de irritação. 

 Uso em adultos: não é necessário diluição. 

 Não é necessário utilizar todo o volume em uma única aplicação. Além disso, aconselha-se a fazer uma 

prova de toque (passar o medicamento) em uma pequena área antes de utilizar o produto. Caso ocorra 

ardência ou vermelhidão, o produto não deve ser usado. 

 

Tratamento de pediculose (piolhos e lêndeas): após lavar os cabelos, esfregar o produto sobre as 

regiões afetadas. Aplicar somente o suficiente para umedecer (molhar levemente) o cabelo. Envolver a 

cabeça com toalha e deixar agir por aproximadamente 3 minutos. Os piolhos mortos e as lêndeas devem 

ser retirados com um pente fino. Se necessário, a aplicação deve ser repetida após 24 horas. Normalmente 

o tratamento só deve durar dois dias, pois várias aplicações do produto podem passar a ter papel irritante e 

aumentar o número das lesões, ao invés de curativo. 

 

Tratamento da escabiose (sarna) e ftiríase (chatos): fazer uma aplicação, de preferência à noite, após o 

banho (banhos quentes são contraindicados). O produto deve ser aplicado sobre a pele ainda úmida, 

especialmente entre os dedos, axilas (debaixo do braço), barriga e nádegas ou na região púbica. Deixar 

secar, realizar em seguida uma nova aplicação e vestir-se ou deitar-se, sem enxugar o corpo. Na manhã 

seguinte, tomar  novo banho e mudar as roupas do corpo e da cama, que devem ser lavadas e passadas em 

seguida. 

 Se necessário, o tratamento deve ser repetido após 24 horas, ou a critério do médico. 

 

Caso você utilize este medicamento por uma via não recomendada, poderá não obter o efeito desejado e 

ainda poderão ocorrer reações desagradáveis. 

O limite máximo diário de uso é de uma aplicação por dia. 

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure 

orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou 

cirurgião-dentista. 

 

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO? 

Retomar o tratamento conforme orientação médica. 

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

 

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? 

O benzoato de benzila é irritante aos olhos e mucosas, podendo irritar a pele com sensação de coceira, 

queimação e vermelhidão. Estas reações ocorrem principalmente quando a pele está lesada pelo ato de 

coçar. Reações de hipersensibilidade, dermatite de contato, eritema bolhoso podem ocorre, devendo ser 

retirado o medicamento da pele ou couro cabeludo e interromper o tratamento. Deve-se consultar um 

médico caso persista a irritação. 

Caso apresente algum sintoma indesejável, o médico deverá ser consultado. 
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Informe ao seu médico ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do 

medicamento.  

Informe a empresa sobre o aparecimento de reações indesejáveis e problemas com este 

medicamento, entrando em contato através do seu Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC). 

 

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA 

DESTE MEDICAMENTO? 

Recomenda-se procurar o serviço médico o mais rápido possível, para a observação e medicação 

apropriada conforme a gravidade do quadro clínico. 

Em caso de ingestão acidental procure imediatamente um centro médico de urgência, com a bula do 

produto em mãos, a fim de realizar medidas de suporte e lavagem gástrica. 

Em caso de contato acidental com os olhos, lavar abundantemente com água limpa e procurar um 

oftalmologista. 

 

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e 

leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. 

Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações sobre como 

proceder. 

 
“SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR, NÃO DESAPARECENDO OS 

SINTOMAS PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.” 

 

Reg. M.S.: 1.3531.0021 

Farm. Resp.: Mariana Suso Salgado - CRF RS 1 16951 

IFAL - IND. COM. PROD. FARMACÊUTICOS LTDA 

Av. José Loureiro da Silva, 1211 - Camaquã - RS 

CNPJ: 00.376.959/0001-26 

INDÚSTRIA BRASILEIRA 

SAC: (51) 3671-5040  
  

 

 

 

 

 


