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WE LIVE FOR LIFE

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS COMPATÍVEIS COM O RCM: Balpic 1 mg/g, gel; Comp.Qual./Quanti.:Cada grama de gel contém 1 mg de maleato de dimetindeno. Forma Farmac.:Gel; Gel 
límpido, incolor e homogéneo. Ind. Terap.:Picadas de insetos, queimaduras de 1º. grau, incluindo as solares. Tratamento sintomático localizado de eczema e dermatite com diagnóstico médico 
prévio. Posol.Modo Adminst.: Posologia: Balpic deve ser aplicado numa camada fina na zona afetada e na zona de pele pruriginosa, 2 a 4 vezes por dia. Contraindicações: Hipersensibilidade 
à substância ativa ou a qualquer um dos excipientes deste medicamento. - Queimaduras de segundo e terceiro grau. Advert.Precauções Espec. Utilização: No caso de Balpic gel ser aplicado 
em grandes áreas de pele, a exposição prolongada das áreas tratadas à luz solar deve ser evitada. Evitar a utilização em grandes áreas de pele em bebés e lactentes (com idade inferior a 2 
anos), especialmente em casos de lesão e inflamação da pele. O medicamento contém cloreto de benzalcónio que é irritante e pode causar reações cutâneas. Contém também propilenoglicol 
que pode causar irritação cutânea. Inter.Medicamentosas e outras formas de interação: Não foram realizados estudos de interação, contudo uma vez que a absorção sistémica de maleato de 
dimetindeno decorrente da aplicação tópica é muito baixa, essas interações são improváveis desde que a pele esteja integra e pouco inflamada. Efeitos indesejáveis: As reações adversas mais 
frequentemente notificadas durante o tratamento são reações cutâneas ligeiras e transitórias no local da aplicação. As seguintes categorias foram utilizadas para a classificação da frequência dos 
efeitos indesejáveis: Muito frequentes (≥1/10); Frequentes (≥1/100, <1/10); Pouco frequentes (≥1/1.000, <1/100); Raros (≥1/10.000, <1/1.000); Muito raros (<1/10.000); Desconhecido (não pode ser 
calculado a partir dos dados disponíveis). Afeções dos tecidos cutâneos e subcutâneos: Pouco frequentes: sensação de ardor na pele, xerose cutânea; Muito raros: dermatite alérgica. Notificação 
de suspeitas de reações adversas. A notificação de suspeitas de reações adversas após a autorização do medicamento é importante, uma vez que permite uma monitorização contínua da relação 
benefício-risco do medicamento. Pede-se aos profissionais de saúde que notifiquem quaisquer suspeitas de reações adversas diretamente ao INFARMED, I.P.: INFARMED, I.P. - Direção de Gestão 
do Risco de Medicamentos, Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53,Lisboa 1749-004, Tel: +351 21 798 73 73, Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita), Fax: + 351 21 798 73 97, Sítio da 
internet: http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage, E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt. Titular de AIM: Baldacci Portugal, S.A. Data da última revisão: Janeiro/2016. 
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