
Zinnat® é indicado para ITR* e ITU** há mais de 30 anos. Um 
tratamento de referência desde a infância até a terceira idade.¹ ² ³

Zinnat® comprimido 250mg

COMPRIMIDO DE 
FÁCIL DEGLUTIÇÃO

Você sabia que Zinnat® pode ser administrado 
com sucos e bebidas lácteas geladas?¹

Além de aumentar a absorção, facilita a ingestão do 
medicamento e aumenta a adesão ao tratamento. 

Por outro lado, o Ceclor deve ser administrado 
1h antes ou 2h após a refeição, já que o alimento 
prejudica a absorção desse medicamento.1,4

Fácil posologia!

Administrado 2x/dia, enquanto Ceclor 
é preferencialmente indicado 3x/dia e 
a Cefalexina 4x/dia.1,4,5

*ITR: Infecções do Trato Respiratório
**ITU: Infecções do Trato Urinário
*** Padrões de susceptibilidade podem variar com o tempo 
e geografia, consulte sempre os dados mais recentes de 
susceptibilidade local antes de prescrever
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CEFALOSPORINA DE 2ª GERAÇÃO
Alternativa segura às quinolonas.

Melhor espectro de ação contra E. coli em ITUs.7

FDA orienta restringir o uso de quinolonas apenas para 
casos graves, em que os benefícios superem os riscos.6

ESPECTRO DE ATIVIDADE ANTIBACTERIANA***7

Pensou em Cefalosporina?

Patógeno Zinnat® Cefaclor Cefalexina

E. coli + ± ±

ZINNAT®,

1,4
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Programa destinado a tornar o tratamento mais tranquilo e eficaz.

ZINNAT® Comprimidos revestidos e Pó para suspensão oral (Axetilcefuroxima). INDICAÇÕES: a cefuroxima está indicada no tratamento de pacientes com infecções causadas 
por cepas suscetíveis dos micro-organismos relacionados às seguintes infecções: amigdalite e faringite, otite média, infecções do trato respiratório inferior (pneumonia e bronquite), 
infecções do trato urinário, infecções da pele, sinusite. CONTRAINDICAÇÕES: Zinnat® é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade conhecida aos antibióticos do grupo das 
cefalosporinas. PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS: antes de iniciar a terapia com Zinnat® deve-se tomar as precauções necessárias para verificar se o paciente apresenta reações de 
hipersensibilidade às cefalosporinas, penicilinas e outros betalactâmicos. Como ocorre com outros antibióticos, o uso de Zinnat® pode resultar no crescimento de Candida. A utilização 
prolongada pode também resultar no crescimento de microrganismos não sensíveis (como Enterococcus e Clostridium difficile), por isso talvez seja necessária a interrupção do tratamento. 
Há relatos de colite pseudomembranosa causada pelo uso de cefalosporinas e de outros antibióticos, cuja gravidade pode variar de leve à fatal. Por essa razão é importante considerar tal 
diagnóstico em pacientes que desenvolveram diarreia durante o tratamento com antibióticos. Se ocorrer diarreia prolongada ou significativa ou o paciente apresentar cólicas abdominais, 
o tratamento deve ser descontinuado imediatamente e o paciente deve ser posteriormente examinado. Com um regime de terapia sequencial, o tempo de mudança para o tratamento
oral é determinado de acordo com a gravidade da infecção, pelo status clínico do paciente e pela suscetibilidade do patógeno envolvido. Zinnat® Pó para Suspensão oral contém açúcar e, 
portanto, deve ser usado com cautela em diabéticos. Zinnat® Pó para Suspensão oral contém aspartamo e, portanto, deve ser usado com cautela em portadores de fenilcetonúria. Como
este medicamento pode causar vertigem, também deve-se ter cautela ao dirigir e operar máquinas. Uso em gravidez e lactação: Zinnat® deve ser administrado com cautela durante a
gravidez. A cefuroxima é excretada no leite materno, portanto deve-se ter cautela em administrar Zinnat® durante a lactação. REAÇÕES ADVERSAS: as reações adversas são geralmente 
leves e passageiras. Comuns: eosinofilia, dor de cabeça, vertigem, distúrbios gastrintestinais, aumentos transitórios das enzimas hepáticas, crescimento de cândida. Incomuns: teste de
Coombs positivo, trombocitopenia, leucopenia, rash cutâneo, vômito. Raras: urticária, prurido, colite pseudomembranosa. Muito raras: anemia hemolítica, febre, doença do soro, anafilaxia, 
icterícia (predominantemente colestática), hepatite, eritema multiforme, síndrome de Steven-Johnson, necrólise epidérmica tóxica (necrólise exantemática). Interações com medicamentos, 
alimentos e álcool: drogas que reduzem a acidez gástrica podem levar à baixa disponibilidade do Zinnat® e tendem a acelerar o efeito da absorção aumentada após a ingestão de alimentos. 
Como ocorre com outros antibióticos, Zinnat® pode afetar a flora intestinal, levando à menor reabsorção de estrogênio e à redução da eficácia dos contraceptivos orais combinados. Como 
pode ocorrer resultado falso-negativo no teste de ferricianeto, recomenda-se usar os métodos de glicose oxidase ou hexoquinase para determinar os níveis de glicose no plasma dos
pacientes que recebem Zinnat®. A cefuroxima não interfere nos resultados da análise de creatinina do soro e da urina pelo método do picrato alcalino. POSOLOGIA: Adultos: a dose usual 
recomendada é de 250 mg (1 comprimido ou 5 mL), 2 vezes ao dia, podendo variar de acordo com tipo e gravidade da infecção. Crianças: a dose usual recomendada é de 125 mg (2,5
mL), duas vezes ao dia. Em crianças a partir de 2 anos de idade com otite média, ou outras infecções mais graves, a dose recomendada é de 250 mg, 2 vezes ao dia, sendo o máximo
recomendado de 500 mg diários. Superdosagem: a superdosagem das cefalosporinas pode levar à irritabilidade do SNC, levando a convulsões. Os níveis séricos de cefuroxima podem
ser reduzidos por hemodiálise e diálise peritoneal. Para dados completos sobre a segurança do medicamento, a bula na íntegra deverá ser consultada e poderá ser solicitada à empresa
através do Departamento de Informação Médica da GSK (SAC 08007012233 e/ou medinfo@gsk.com). VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO 
DA RECEITA. GlaxoSmithKline Brasil Ltda. M.S.:1.0107.0205. mBL_zinnat_POSUSP_GDS25_IPI05_L0673/mBL_ZINNAT_COMREV_GDS25_IPI05 _L0672. 
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Material distribuído exclusivamente para profissionais de saúde habilitados a prescrever e dispensar medicamentos. Recomenda-se a leitura da bula e da monografia do produto antes da prescrição 
de qualquer medicamento. Mais informações à disposição sob solicitação ao Departamento de Informações Médicas (DDG 0800 701 2233 ou medinfo@gsk.com). Para noti- ficar informações de 
segurança, incluindo eventos adversos ocorridos durante o uso de medicamentos da GlaxoSmithKline/Stiefel, entre em contato diretamente com o Departamento de Farmacovigilância da empresa 
pelo e-mail farmacovigilancia@gsk.com ou por meio do Representante do Grupo de Empresas GSK. As marcas registradas pertencem ou são licenciadas ao grupo de empresas GSK. A bula 
completa do medicamento e outras informações estão à disposição sob solicitação ao Departamento de Informações Médicas (DDG 0800 701 2233 ou medinfo@gsk.com). 

Referências: 1. Zinnat pó para suspensão oral (axetilcefuroxima). Bula do produto. 2. Zinnat Comprimidos (axetilcefuroxima). Bula do produto. 3. MHRA. Public Assessment Report. Cefuroxime 
250 mg and 500 mg Film-Coated Tablets. Disponível em:<http://www.mhra.gov.uk/home/groups/par/documents/websiteresources/con590331.pdf>. Acesso em: 02 jul. 2019. 4. Ceclor pó para 
suspensão oral (Cefaclor). Bula do produto. 5. Cefalexina pó para suspensão oral (Cefalexina). Bula do produto. 6. U.S FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. FDA Drug Safety Communication: FDA 
warns about increased risk of ruptures or tears in the aorta blood vessel with fluoroquinolone antibiotics in certain patients, 2018. Disponível em: < https://www.fda.gov/media/119532/download 
>. Acesso em: 02 jul. 2019. 7. Gilbert DN, et al. Sanford Guide to Antimicrobial Therapy. 2018. 48th edition. Sperryville. Antimicrobial Therapy, INC. 2018; 80.

REAÇÕES ADVERSAS: COMUNS: CEFALEIA, VERTIGEM, DISTÚRBIO GASTRINTESTINAL. INCOMUNS: RASH CUTÂNEO. MUITO RARAS: 
ANEMIA HEMOLÍTICA, FEBRE E HEPATITE. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: ATENÇÃO AOS CASOS PRÉVIOS DE HIPERSENSIBILIDADE 
ÀS CEFALOSPORINAS, PENICILINAS E OUTROS BETALACTÂMICOS. A UTILIZAÇÃO PROLONGADA PODE RESULTAR NO CRESCIMENTO 
DE MICRO-ORGANISMOS NÃO SENSÍVEIS (COMO ENTEROCOCCUS E CLOSTRIDIUM D).

R$ 59,36
A PARTIR DE

DESCONTO 
DE ATÉ55%

250mg/5mL Frasco 50 mL

250mg/5mL Frasco 70 mL

250mg 10 ou 14 comprimidos

500mg 14 ou 20 comprimidos

 Apresentações Zinnat®

Pó para suspensão

Comprimidos
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