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FOLHETO INFORMATIVO: Informação para o utilizador 
 

clinac 

Eritromicina 

Solução cutânea 

 

Leia atentamente este folheto antes de utilizar o medicamento. 

- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler. 

- Caso tenha dúvidas, contacte o seu médico ou farmacêutico. 

- Este medicamento foi receitado para si. Não deve dá-lo a outros; o 

medicamento pode ser-lhes prejudicial mesmo que apresentem os mesmos 

sintomas. 

 

COMPOSIÇÃO: 

Eritromicina a 20 mg/ml. 

 

APRESENTAÇÃO: 

Clinac é apresentado sob a forma farmacêutica de solução hidroalcoólica em 

frasco conta-gotas de 30 e de 100 ml. 

 

ATIVIDADE: 

Antibiótico tópico dérmico. 

 

RESPONSÁVEL PELA INTRODUÇÃO NO MERCADO: 

Laboratório Edol - Produtos Farmacêuticos, S.A. 

Av. 25 de Abril, 6-6A 

2795-225 Linda-a-Velha 

Portugal 
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INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS 

Clinac solução cutânea, está especialmente indicado no controlo tópico da 

acne vulgaris. 

 

CONTRAINDICAÇÕES: 

Clinac está contraindicado em casos de hipersensibilidade ao fármaco 

(eritromicina) ou a qualquer dos componentes da formulação. 

 

EFEITOS SECUNDÁRIOS: 

Eritema, pele seca, prurido, descamação ou sensação de queimadura. 

 

Contacte imediatamente um médico se tiver uma reação cutânea grave: 

erupção cutânea avermelhada descamativa com pequenos inchaços debaixo 

da pele e bolhas (pustulose exantemática). A frequência deste efeito 

secundário é desconhecida (não pode ser calculada a partir dos dados 

disponíveis). 

 

PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE UTILIZAÇÃO: 

Devido à presença do álcool, no excipiente do Clinac, este produto deve ser 

aplicado com o cuidado necessário para evitar o contacto com os olhos e ser 

utilizado unicamente em uso externo. 

 

EFEITOS EM GRÁVIDAS E LACTENTES: 

Desconhecem-se quaisquer relatos de problemas eventualmente surgidos 

durante a gravidez ou aleitação, quando do uso tópico da eritromicina. 

Contudo, a sua total segurança naqueles casos ainda não está completamente 

determinada. 
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EXCIPIENTES: 

Álcool isopropílico, propilenoglicol, carbopol, álcool etílico e água para 

preparações injetáveis. 

 

POSOLOGIA, MODO E VIA DE ADMINISTRAÇÃO: 

Recomenda-se a aplicação de Clinac duas vezes por dia, diretamente sobre as 

lesões acneicas (depois de convenientemente limpas), utilizando o conta-

gotas do frasco ou embebendo um pouco de algodão (ou um “cotonete”). 

 

AVISOS: 

- Um medicamento destina-se ao tratamento de uma situação objetiva. 

Para tal deverão cumprir-se escrupulosamente as indicações médicas. 

- Aconselha-se o utente a comunicar ao seu médico ou farmacêutico a 

deteção de efeitos indesejáveis que não constem deste folheto informativo. 

- Deve verificar-se sempre o prazo de validade impresso na embalagem 

exterior. 

- Não guardar a temperaturas superiores a 25ºC. 

- Prazo de validade após a primeira abertura: 12 meses. 

- Ao frasco da solução não deve ser dada qualquer outra utilização. 

- Como todos os medicamentos, também este deverá ser mantido fora do 

alcance e da vista das crianças. 

 

Este folheto foi revisto pela última vez em: novembro de 2020. 


