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FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO
Pomada: Cartucho contendo bisnaga de 20g.

USO TÓPICO

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO
Cada g contém:
Salicilato de metila ............................. 0,0444 ml
Cânfora .............................................. 0,0444 g
Mentol ................................................ 0,0200 g
Excipiente q.s.p. ................................ 1,0000 g
(Excipiente: petrolato branco, propilenoglicol, te-
rebintina, metilparabeno, propilparabeno)

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?
O salicilato de metila provoca analgesia e hipere-
mia na região onde é aplicado. A cânfora produz
leve anestesia local e o mentol causa sensação
de frio seguida de anestesia discreta.

POR QUE ESTE MEDICAMENTO FOI INDICA-
DO?
O produto é indicado para uso exclusivamente
tópico, nos casos de reumatismos, nevralgias,
torcicolos, contusões e dores musculares. Os si-
nais de melhora nos sintomas podem ocorrer em
um prazo variável de dias, após o início do trata-
mento.

QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICA-
MENTO?
Contra-Indicações: O uso do produto está con-
tra-indicado para pacientes com hipersensibilida-
de aos componentes da fórmula. Como com qual-
quer medicamento, o médico deve fornecer ori-
entação adequada em caso de gravidez ou lacta-
ção antes de o paciente usar este produto.

Informe seu médico a ocorrência de gravidez na
vigência do tratamento ou após o seu término.
Informar ao médico se está amamentando.
O produto é contra indicado para crianças
menores de 2 anos de idade.
Advertência: Suspender o uso, em caso de hi-
persensibilidade na pele. Não deverá ser aplica-
do sobre feridas abertas.
Interaçõesmedicamentosas, alimentares e em
exames laboratoriais: Não ingerir bebidas alco-
ólicas durante o tratamento.

COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?
Características do produto:
Trialgex é uma pomada homogênea de cor bran-
ca, e odor de mentol e cânfora.
Posologia e Modo de Usar:
USO TÓPICO
Friccione a parte dolorida durante alguns minu-
tos, com pequena quantidade do produto, envol-
vendo-a depois com um pano de flanela ou lã, 2
a 3 vezes ao dia.
A interrupção repentina deste medicamento não
causa efeitos desagradáveis, nem risco, apenas
cessará o efeito terapêutico.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO
FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR.
NÃODESAPARECENDOOSSINTOMAS, PRO-
CURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.

QUAIS OSMALESQUE ESTEMEDICAMENTO
PODE CAUSAR?
Ainda não são conhecidas a intensidade e a fre-
qüência das reações adversas.

OQUEFAZERSEALGUÉMUSARUMAGRAN-
DE QUANTIDADE DESTE MEDICAMENTO DE
UMA SÓ VEZ?
Na eventual superdosagem acidental, imediata-
mente suspender a medicação e procurar assis-
tência médica. Recomenda-se tratamento de su-
porte sintomático.

ONDE E COMO DEVO GUARDAR ESTE MEDI-
CAMENTO?
Conservar o produto em temperatura ambiente
(15 a 30º) e proteger da luz e umidade.
Não use medicamento com o prazo de validade
vencido, pois pode ser prejudicial à sua
saúde.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Características farmacológicas:O salicilato de
metila é um revulsivo orgânico volátil, age produ-
zindo ação local irritante, com efeitos indiretos de
atividade à distância sobre estruturas somáticas
(músculos), serosas, articulações, vísceras e de
estimulação reflexa dos centros bulbares. Provo-
ca analgesia e hiperemia nas regiões cutâneas
em que é aplicado, inervadas pelo mesmo seg-
mento do sistema nervoso central. A cânfora pos-
sui ação irritante cutânea, revulsiva, útil nos pro-
cessos dolorosos de estruturas profundas, tipo
fibrosite, mialgia, lumbago. Produz ainda leve
anestesia local. O mentol, aplicado localmente,
causa sensação de frio por estímulo específico
dos receptores e, em seguida, anestesia discre-
ta.
O Trialgex possui a essência de terebintina que
age como rubefaciente, produzindo dilatação lo-
cal e aliviando a dor das estruturas profundas.

Indicações:
Indicado para reumatismo, nevralgias, torcicolos,
contusões e dores musculares.

Contra-Indicações:
Antecedentes de sensibilização aos componen-
tes do produto.

Posologia e modo de usar:
USO TÓPICO
Friccione a parte dolorida durante alguns minu-
tos, com pequena quantidade do produto, envol-
vendo-a depois com um pano de flanela ou lã, 2
a 3 vezes ao dia.
O produto é contra indicado para crianças
menores de 2 anos de idade.

Precauções e Advertências:
Não deverá ser aplicado sobre feridas abertas.
Em caso de irritação, suspender o uso.

Uso em idosos:
Não foram relatadas restrições quanto ao uso do
produto em pacientes maiores de 65 anos de ida-
de.

Interações Medicamentosas:
Durante o tratamento, recomenda-se evitar a in-
gestão de bebidas alcoólicas.

Reações adversas e alteração de exames la-
boratoriais:
Informe seu médico o aparecimento de reações
desagradáveis.

Superdosagem:
Na eventual superdosagem acidental, imediata-
mente suspender a medicação e procurar assis-
tência médica. Recomenda-se tratamento de su-
porte sintomático.

Armazenagem:
Conservar o produto em temperatura ambiente
(15 a 30ºC). Proteger da luz e umidade.

Data de fabricação, data de vencimento e lote:
Vide cartucho.
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