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Lantânio
pronunciado como (lan' tha num)

por que este medicamento é prescrito?

O lantânio é usado para reduzir os níveis sanguíneos de fosfato em pessoas com doença renal. Altos níveis de fosfato 

no sangue podem causar problemas ósseos. O lantânio está em uma classe de medicamentos chamados aglutinantes 

de fosfato. Ele liga o fósforo que você obtém dos alimentos em sua dieta e impede que ele seja absorvido pela corrente 

sanguínea.

como este medicamento deve ser usado?

O lantânio vem como um comprimido mastigável e como um pó oral para tomar por via oral. Geralmente é tomado com ou 

imediatamente após as refeições várias vezes ao dia, conforme indicado pelo seu médico. Siga as instruções no rótulo da receita 

com cuidado e peça ao seu médico ou farmacêutico para explicar qualquer parte que você não entenda. Tome lantânio 

exatamente como indicado. Não tome mais ou menos ou tome com mais frequência do que o prescrito pelo seu médico.

Mastigue os comprimidos completamente antes de engolir; não engula os comprimidos inteiros. Se tiver dificuldade em 

mastigar os comprimidos, pode esmagá-los antes de mastigar.

Polvilhe o pó oral em uma pequena quantidade de compota de maçã ou um alimento semelhante e tome a mistura 

imediatamente, junto com sua refeição. Não guarde a mistura preparada para uso futuro após a mistura. Não abra o 

recipiente do pó oral até que esteja pronto para usar o medicamento. Não misture pó oral de lantânio com um líquido.

O seu médico provavelmente iniciará com uma dose baixa de lantânio e aumentará gradualmente sua dose, não mais 

do que uma vez a cada 2 a 3 semanas.

outros usos para este medicamento

Este medicamento pode ser prescrito para outros usos; Pergunte ao seu médico ou farmacêutico para mais informações.

Que precauções especiais devo seguir?

Antes de tomar lantânio,

informe o seu médico e farmacêutico se você é alérgico ao lantânio, a qualquer outro medicamento ou a qualquer um dos 
ingredientes dos comprimidos mastigáveis   de lantânio ou pó oral. Peça ao seu farmacêutico uma lista dos
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ingredientes.

informe ao seu médico e farmacêutico quais medicamentos prescritos e não prescritos, vitaminas, 
suplementos nutricionais e produtos à base de plantas que você está tomando ou planeja tomar. Seu 
médico pode dizer para você tomar seus medicamentos em determinados momentos antes ou depois de 
tomar lantânio, alterar as doses de seus medicamentos ou monitorá-lo com mais cuidado quanto a efeitos 
colaterais. Certifique-se de mencionar qualquer um dos seguintes: bloqueadores dos canais de cálcio, como 
amlodipina (Norvasc), diltiazem (Cardizem, Cartia, Diltzac, outros), felodipina, isradipina, nicardipina 
(Cardene), nifedipina (Adalat, Afeditab, Procardia), nimodipina ( Nymalize), nisoldipina (Sular) ou verapamil 
(Calan, Covera, Verelan, em Tarka). Se você estiver tomando um inibidor da enzima conversora de 
angiotensina (ECA), como benazepril (Lotensin, em Lotrel), captopril, enalapril (Epaned, Vasotec), fosinopril, 
lisinopril (Qbrelis, Prinivil, em Zestoretic), moexipril ou perindopril (Aceon, em Prestalia); ampicilina; um 
antibiótico tetraciclina tal como demeclociclina, doxiciclina (Doryx, Monodox, Oracea, outros), minociclina 
(Dynacin, Minocin) ou tetraciclina (Acromicina V, em Pylera); um medicamento para baixar o colesterol 
(estatinas), como atorvastatina (Lipitor) ou rosuvastatina (Crestor); um medicamento para o tratamento da 
malária; ou um medicamento para a tireoide, como levotiroxina (Levo-T, Synthroid, Tirosint, outros), você 
deve tomá-lo pelo menos 2 horas antes ou 2 horas depois de tomar lantânio. Tome antibióticos 
fluoroquinolonas, como ciprofloxacina (Cipro), gemifloxacina (Factive), levofloxacina (Levaquin) ou 
moxifloxacina (Avelox, Moxeza) pelo menos 1 hora antes ou 4 horas depois de tomar lantânio. Muitos 
outros medicamentos podem interagir com o lantânio,

informe o seu médico se você tem íleo paralítico (condição na qual os alimentos digeridos não se movem pelos intestinos) ou 
qualquer condição em que os intestinos estejam bloqueados, incluindo impactação fecal (uma grande quantidade de fezes 
secas e duras presas no reto). Seu médico provavelmente lhe dirá para não tomar lantânio.

Informe o seu médico se tem ou já teve uma úlcera, colite ulcerosa (uma condição que causa inchaço e feridas 
no revestimento do cólon [intestino grosso] e reto), peritonite (inflamação do revestimento do estômago), 
doença de Crohn (uma condição na qual o corpo ataca o revestimento do intestino causando dor, diarreia, 
perda de peso e febre), câncer de estômago ou cólon, diabetes, gastroparesia (movimento lento de alimentos 
do estômago para o intestino delgado) ou se você tem problemas gastrointestinais, como constipação contínua. 
Informe também o seu médico se você já fez algum tipo de cirurgia no estômago ou nos intestinos.

informe o seu médico se estiver grávida, planeia engravidar ou está a amamentar. Se engravidar enquanto 
estiver a tomar lantânio, contacte o seu médico.

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?

Seu médico pode instruí-lo a seguir uma dieta com baixo teor de fósforo. Siga estas instruções cuidadosamente. Converse 

com seu médico sobre alimentos que contêm grandes quantidades de fósforo.

o que devo fazer se me esquecer de uma dose?

Pule a dose esquecida e continue seu esquema de dosagem regular. Não tome uma dose dupla para compensar 
uma perdida.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

O lantânio pode causar efeitos colaterais. Informe o seu médico se algum destes sintomas for 
grave ou não desaparecer:

náusea

vômito
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dor abdominal (área do estômago)

diarréia

constipação

Alguns efeitos secundários podem ser graves. Se sentir algum destes sintomas, contacte o seu 
médico imediatamente:

dor abdominal intensa ou cólicas

inchaço

dor e inchaço do abdômen

incapacidade de passar gás ou ter um movimento intestinal

O lantânio pode causar outros efeitos colaterais. Ligue para o seu médico se tiver algum problema incomum enquanto estiver tomando 

este medicamento.

Se você sentir um efeito colateral grave, você ou seu médico podem enviar um relatório on-line ao programa 

MedWatch Adverse Event Reporting da Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) ou por telefone (1-800-332-1088).

o que devo saber sobre armazenamento e descarte deste medicamento?

Mantenha este medicamento no recipiente em que veio, bem fechado e fora do alcance das crianças. Armazene-o em 

temperatura ambiente e longe do excesso de calor e umidade (não no banheiro).

Medicamentos desnecessários devem ser descartados de maneira especial para garantir que animais de estimação, crianças e outras 

pessoas não possam consumi-los. No entanto, você não deve jogar este medicamento no vaso sanitário. Em vez disso, a melhor maneira 

de descartar seus medicamentos é por meio de um programa de devolução de medicamentos. Converse com seu farmacêutico ou entre 

em contato com o departamento de lixo/reciclagem local para saber mais sobre os programas de devolução em sua comunidade. Consulte 

o site de Descarte Seguro de Medicamentos da FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para obter mais informações se você 

não tiver acesso a um programa de devolução.

É importante manter todos os medicamentos fora da vista e do alcance das crianças, pois muitos recipientes (como guarda-

chuvas semanais e aqueles para colírios, cremes, adesivos e inaladores) não são resistentes a crianças e crianças pequenas 

podem abri-los facilmente. Para proteger as crianças pequenas de envenenamento, sempre feche as tampas de segurança e 

coloque imediatamente o medicamento em um local seguro – um que seja alto e longe e fora de sua vista e alcance.http://

www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n caso de emergência/sobredosagem

Em caso de overdose, ligue para a linha de ajuda de controle de envenenamento em 1-800-222-1222. As informações também estão 

disponíveis on-line emhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Se a vítima tiver desmaiado, tiver uma 

convulsão, tiver dificuldade para respirar ou não puder ser acordada, ligue imediatamente para os serviços de emergência no 911.

Os sintomas de sobredosagem podem incluir o seguinte:

dor de cabeça
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náusea

vômito

Quais outras informações devo saber?

Mantenha todas as consultas com o seu médico e o laboratório. Seu médico solicitará alguns exames de laboratório para 

verificar a resposta do seu corpo ao lantânio.

Antes de fazer qualquer radiografia de sua área abdominal, informe ao seu médico e aos técnicos de raio-x que você está 

tomando lantânio.

Não deixe mais ninguém tomar sua medicação. Pergunte ao seu farmacêutico qualquer dúvida que tenha sobre o 

reabastecimento de sua receita.

É importante que você mantenha uma lista escrita de todos os medicamentos prescritos e não prescritos (sem 
receita) que você está tomando, bem como quaisquer produtos como vitaminas, minerais ou outros suplementos 
alimentares. Você deve trazer esta lista sempre que for ao médico ou se for internado em um hospital. Também é 
uma informação importante para levar com você em caso de emergência.

nomes de rands

Fosrenol®
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