
Injeção de Primacor
Resumo das Informações sobre Medicamentos do Consumidor (CMI)

oCMI completo na próxima página tem mais detalhes. Se estiver preocupado com a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou 
farmacêutico.

1. Por que estou usando Primacor?

Primacor contém o ingrediente ativo Milrinone Lactate. Primacor é utilizado para o tratamento a curto prazo da insuficiência cardíaca congestiva 
grave.

Para obter mais informações, consulte a Seção1. Por que estou usando Primacor? no CMI completo.

2. O que devo saber antes de usar Primacor?
Não use se você já teve uma reação alérgica ao Primacor ou a qualquer um dos ingredientes listados no final do CMI.

Fale com o seu médico se tiver quaisquer outras condições médicas, tomar outros medicamentos ou estiver grávida ou planeia 
engravidar ou está a amamentar.

Para obter mais informações, consulte a Seção2. O que devo saber antes de usar Primacor? no CMI completo.

3. E se eu estiver tomando outros medicamentos?

Alguns medicamentos podem interferir com o Primacor e afetar o seu funcionamento.

Uma lista desses medicamentos está na Seção3. E se eu estiver tomando outros medicamentos? no CMI completo.

4. Como uso o Primacor?
• Primacor é normalmente administrado no hospital. É dado a você como uma série de injeções. 
Mais instruções podem ser encontradas na Seção4. Como uso o Primacor? no CMI completo.

5. O que devo saber ao usar Primacor?
Coisas que você

deveria fazer

• Lembre a qualquer médico, dentista ou farmacêutico que você visitar que você está usando Primacor.

Coisas que você

não deve fazer
• Você não deve usar Primacor se for alérgico à milrinona, medicamentos similares ou qualquer um dos 

ingredientes listados no final deste folheto.

Dirigir ou usar
máquinas

• Tenha cuidado antes de conduzir ou utilizar máquinas ou ferramentas até saber como o Primacor o afeta.

Bebendo
álcool

• N / D

Cuidar de
seu remédio

• Se necessitar de armazenar o Primacor, certifique-se de que este se encontra num local fresco e seco, onde a temperatura não ultrapasse 

os 30°C.

• Não refrigerar.

Para obter mais informações, consulte a Seção5. O que devo saber ao usar Primacor? no CMI completo.

6. Existem efeitos colaterais?

Os efeitos que você pode sentir durante a injeção de Primacor incluem batimentos cardíacos irregulares, pressão arterial baixa, tontura, tontura, dor 
no peito, dores de cabeça, erupções cutâneas. Para mais informações, incluindo o que fazer se tiver quaisquer efeitos secundários, consulte a Secção
6. Existem efeitos colaterais? no CMI completo.
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Injeção de Primacor
Ingredientes ativos):Lactato de Milrinona

• são alérgicos a outros medicamentos usados   para tratar a insuficiência 

cardíaca congestiva.Informação de Medicina do Consumidor (CMI)
Este folheto fornece informações importantes sobre o uso do 
Primacor.Você também deve falar com seu médico ou 
farmacêutico se desejar mais informações ou se tiver 
dúvidas ou dúvidas sobre o uso de Primacor.

Durante o tratamento, você pode estar em risco de desenvolver 
certos efeitos colaterais. É importante que você entenda esses 
riscos e como monitorá-los. Veja informações adicionais na 
Seção6. Existem efeitos colaterais ?

Onde encontrar informações neste folheto: Gravidez e amamentação

1. Por que estou usando Primacor?

2. O que devo saber antes de usar Primacor?
3. E se eu estiver tomando outros medicamentos?

4. Como usar o Primacor?
5. O que devo saber ao usar Primacor?
6. Há algum efeito colateral?
7. Detalhes do produto

Consulte o seu médico se estiver grávida ou pretende 
engravidar.

Fale com o seu médico se estiver a amamentar ou pretende 
amamentar.

Primacor não deve ser administrado se estiver grávida ou 
amamentando, a menos que você e seu médico tenham discutido 
os riscos e benefícios envolvidos.

1. Por que estou usando Primacor? Não se sabe se Primacor pode prejudicar o seu bebé ou se é 
encontrado no leite materno.

Primacor contém o ingrediente ativo lactato de milrinona.

Primacor é utilizado para o tratamento a curto prazo da 
insuficiência cardíaca congestiva grave. Esta é uma condição em 
que o coração não consegue bombear sangue suficiente para todo 
o corpo. Os sintomas desta condição incluem fraqueza, falta de ar, 
acúmulo de líquido nos tecidos e uma descoloração azul da pele.

3. E se eu estiver tomando outros medicamentos?

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar outros 
medicamentos, incluindo quaisquer medicamentos, vitaminas ou 
suplementos que compre sem receita médica na sua farmácia, 
supermercado ou loja de produtos naturais.

O Primacor também ajuda a manter a saída de sangue do 
coração em pacientes após cirurgia cardíaca.

Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas sobre 
quais os medicamentos, vitaminas ou suplementos que está a 
tomar e se estes afetam o Primacor.

O Primacor ajuda a melhorar a eficiência com que o 
coração bombeia o sangue pelo corpo. 4. Como uso o Primacor?
Primacor funciona aumentando a força pela qual os músculos do 
coração trabalham e abrindo os vasos sanguíneos para permitir que 
o sangue flua mais livremente.

Quanto tomar/usar

• Primacor é normalmente administrado no hospital. É administrado a 

você como uma série de injeções da seguinte forma:

• Adultos:
2. O que devo saber antes de usar 
Primacor?

Dose inicial
oAvisos

Não use Primacor se:

Uma injeção administrada lentamente durante um período de 10 

minutos.

Segunda Dose
o• você é alérgico ao lactato de milrinona, ou a qualquer um dos 

ingredientes listados no final deste folheto.

• Verifique sempre os ingredientes para se certificar de que pode 

utilizar este medicamento.

• tem certos problemas graves (doença valvular 
obstrutiva aórtica ou pulmonar).

• você está grávida ou amamentando, a menos que você e 
seu médico tenham discutido os riscos e benefícios 
envolvidos.

O Primacor será diluído com fluidos intravenosos e 
injetado lentamente na veia. Esta "infusão" pode 
durar até 48 horas. A dose utilizada dependerá da 
gravidade da sua condição.

Primacor não é recomendado para uso em crianças.

Quando tomar/usar Primacor

Primacor é normalmente administrado no hospital. É dado a 
você como uma série de injeções.

Verifique com seu médico se você: Se utilizar demasiado Primacor

• tem outras condições médicas
• tomar quaisquer medicamentos para qualquer outra condição

• sofre de doença renal
• já sofre de outra doença cardíaca

Se pensa que utilizou demasiado Primacor, pode necessitar 
de cuidados médicos urgentes.

Uma dose muito alta de Primacor pode causar pressão arterial 
baixa. Se isso ocorrer, a dose de Primacor pode ser reduzida ou a 
infusão interrompida temporariamente.
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Você deve imediatamente: Efeitos colaterais menos graves

• telefone para o Centro de Informações sobre 

Intoxicações (ligando para 13 11 26) na Austrália, ou

• telefone para o Centro Nacional de Venenos em 0800 POISON 
(0800 764766) na Nova Zelândia, ou

• contacte o seu médico ou
• dirija-se ao Serviço de Urgência do hospital mais 

próximo.

Efeitos colaterais menos graves O que fazer

Os efeitos que você pode sentir durante 

a injeção de Primacor incluem:

Fale com o seu
médico se você

tem qualquer um

esses menos

lado sério
efeitos e
eles te preocupam.

• um batimento cardíaco irregular

• pressão sanguínea baixa

• tontura, tontura
• dor no peito

• dores de cabeça

• erupções cutâneas

Você deve fazer isso mesmo que não haja sinais de 

desconforto ou envenenamento.

5. O que devo saber ao usar 
Primacor? Alergias relacionadas:

• irritação na pele

• ataque de ásma
• rinite alérgica.

Coisas que você deve fazer

Ligue para o seu médico imediatamente se você:

• não se sentir bem enquanto Primacor lhe está a ser administrado.

Outros efeitos colaterais não listados acima também podem ocorrer em 

algumas pessoas.
Lembre a qualquer médico, dentista ou farmacêutico que você visitar que 

você está usando Primacor.
Informe o seu médico ou farmacêutico se notar qualquer outra coisa que 

possa estar fazendo você se sentir mal.Coisas que você não deve fazer

• Você não deve usar Primacor se for alérgico à milrinona, 
medicamentos similares ou qualquer um dos ingredientes 
listados no final deste folheto.

Outros efeitos colaterais não listados aqui podem ocorrer em algumas 

pessoas.

Relatando efeitos colaterais

Conduzir ou utilizar máquinas
Depois de receber aconselhamento médico para quaisquer efeitos 
colaterais que você sentir, você pode relatar os efeitos colaterais à 
Therapeutic Goods Administration on-line em
www.tga.gov.au/reporting-problems na Austrália e https://
nzphvc.otago.ac.nz/reporting/ na Nova Zelândia. Ao relatar efeitos 
colaterais, você pode ajudar a fornecer mais informações sobre a 
segurança deste medicamento.

Tenha cuidado antes de conduzir ou utilizar máquinas ou 
ferramentas até saber como o Primacor o afeta.

Cuidando do seu remédio

O Primacor será normalmente armazenado e administrado no 
hospital.

Certifique-se sempre de falar com seu médico ou farmacêutico antes de 

decidir parar de tomar qualquer um dos seus medicamentos.• Se necessitar de armazenar o Primacor, certifique-se de que este se 

encontra num local fresco e seco, onde a temperatura não ultrapasse os 

30°C.

• Não refrigerar.
• Siga as instruções na embalagem sobre como cuidar 

adequadamente do seu medicamento.

7. Detalhes do produto

Este medicamento só está disponível com receita médica.

Mantenha-o onde crianças pequenas não possam alcançá-lo. O que contém Primacor
Esta não é toda a informação disponível na Primacor. Se ainda tiver 
dúvidas ou não tiver a certeza sobre algo, fale com o seu médico, 
farmacêutico ou enfermeiro.

Ingrediente ativo

(ingrediente principal)

Lactato de Milrinona 1 mg/mL

Outros ingredientes

(ingredientes inativos)

Glicose

Água para injeções

Ácido lático

hidróxido de sódio

6. Existem efeitos colaterais?

Todos os medicamentos podem ter efeitos colaterais. Se você tiver 

quaisquer efeitos colaterais, a maioria deles são menores e temporários. 

No entanto, alguns efeitos colaterais podem precisar de atenção médica.
Alérgenos potenciais Não aplicávelConsulte as informações abaixo e, se necessário, pergunte ao 

seu médico ou farmacêutico se ainda tiver dúvidas sobre os 
efeitos colaterais. Não tome este medicamento se for alérgico a qualquer um 

destes ingredientes.Primacor ajuda a maioria das pessoas com insuficiência cardíaca congestiva 

grave, mas pode ter efeitos indesejados em algumas pessoas. Como é a Primacor
Todos os medicamentos têm efeitos colaterais. Algumas vezes 
eles são sérios, na maioria das vezes não são. Primacor é uma solução límpida incolor a amarelo pálido.
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Uma caixa contém 10 ampolas.

Injeção de Primacor 10mg/10mL: AUST R 10372

Quem distribui Primacor

Primacor é fornecido na Austrália por: 

sanofi-aventis australia pty ltd 12-24 

Talavera Road

Macquarie Park, NSW 2113 Número de 

chamada gratuita: 1800 818 806

Primacor é fornecido na Nova Zelândia por: 

sanofi-aventis new zealand limited James & 

Wells Tower

Rua Cawley, 56

Ellerslie, Auckland

Número de chamada gratuita: 0800 283 684

Este folheto foi revisto pela última vez em abril de 2021

primacor-ccdsv7-cmiv3-28abr21

* Marca comercial
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