
Pomada dermatológica
tiabendazol + sulfato de neomicina

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO
FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO
Pomada dermatológica 50 mg/g + 5 mg/g: embalagem 
contendo bisnaga de 30 g.
USO TÓPICO
USO ADULTO E PEDIÁTRICO
COMPOSIÇÃO:
Cada g contém:
tiabendazol ............................................................ 50 mg
sulfato de neomicina ................................................ 5 mg
Excipientes: monoestearato de glicerila, cetomacrogol, 
metilparabeno, propilparabeno, petrolato branco e água 
purificada.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE
1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICA-
DO?
DERMS é indicado no tratamento de escabiose (sarna), 
infecções por Larva migrans cutânea, afecções micóticas 
da pele e piodermites (condições infecciosas) decorrentes 
de infecções micóticas.
2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?
DERMS atua no tratamento de afecções da pele causadas 
por bactérias e helmintos.
3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICA-
MENTO?
DERMS não deve ser usado por pacientes com hipersen-
sibilidade aos componentes da fórmula e a aminoglicosí-
deos.

Informe seu médico sobre qualquer medicamento que es-
teja usando, antes do início, ou durante o tratamento.
4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE 
MEDICAMENTO?
Gerais
O produto não deve ser aplicado nos olhos, mucosas (boca 
e órgãos genitais, por exemplo) e ouvido se o tímpano es-
tiver perfurado.
Em vista da nefrotoxicidade (toxicidade aos rins) e ototo-
xicidade (toxicidade aos ouvidos) atribuída à neomicina, o 
medicamento não deve ser usado em superfícies extensas 
do corpo e por período prolongado.
Não usar a pomada na pele seriamente queimada, desnuda 
ou em processo de cicatrização.
Como em outras preparações antibacterianas, o uso pro-
longado do produto pode resultar no desenvolvimento de 
resistência para bactérias sensíveis à neomicina.
Os pacientes que não toleram aminoglicosídeos (classe de 
antibióticos) podem também não tolerar a neomicina. 
Gravidez e amamentação
Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência 
do tratamento ou após o seu término. Informe ao seu mé-
dico se está amamentando.
Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres 
grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. 
Uso em crianças
Estudos clínicos para a avaliação dos efeitos tópicos do 
tiabendazol e sulfato de neomicina em pacientes pediátri-
cos ainda não foram estabelecidos.
Uso em idosos
Não há restrições específicas para o uso em pacientes ido-
sos. 
Interações medicamentosas
O uso de DERMS concomitantemente com qualquer ami-

noglicosídeo não é recomendado.
Não são conhecidas outras interações medicamentosas.
Interferência em exames laboratoriais 
Não são conhecidos dados sobre interferência em exames 
laboratoriais.
Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você 
está fazendo uso de algum outro medicamento.
5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO 
GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?
Manter o produto em sua embalagem original e conservar 
em temperatura ambiente (entre 15º e 30°C). 
O prazo de validade é 24 meses a partir da data de fabrica-
ção (vide cartucho).
Número de lote e datas de fabricação e validade: vide 
embalagem.
Não use medicamento com o prazo de validade venci-
do. Guarde-o em sua embalagem original.
Aspecto físico: pomada de cor branca a levemente ama-
relada, homogênea.
Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. 
Caso ele esteja no prazo de validade e você observe 
alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico 
para saber se poderá utilizá-lo.
Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance 
das crianças.
6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?
Aplicar direta e aproximadamente num raio de 5 a 7,5 cm 
ao redor da lesão. Cumprir estritamente o tratamento.
No tratamento de escabiose: à noite, tomar um banho 
quente de não menos que 10 minutos de duração, secar 
rapidamente e aplicar a pomada abundantemente sobre as 
zonas lesadas e áreas vizinhas, friccionando suavemente. 
Na manhã seguinte, tomar outro banho e aplicar novamen-
te a pomada, em menor quantidade. Repetir a operação 
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por 5 dias seguidos. Caso necessário, o tratamento poderá 
continuar por mais 5 dias.
Tratar simultaneamente todos os membros doentes da fa-
mília.
Após o tratamento, ferver a roupa do paciente e de cama, 
antes de lavar.
No tratamento da Larva migrans: friccionar a pomada 
durante 5 minutos, 3 vezes ao dia na extremidade ativa das 
trilhas e túneis. Repetir o tratamento 3 a 5 dias seguidos.
No tratamento das dermatomicoses: friccionar a poma-
da sobre as áreas afetadas, 3 vezes ao dia, até desapareci-
mento das lesões.
Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas 
sobre este medicamento, procure orientação do far-
macêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure 
orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.
7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUE-
CER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?
Se você esquecer-se de realizar uma aplicação, aplicá-la 
tão logo você se lembre. Se estiver quase na hora da apli-
cação seguinte, pule a aplicação que você perdeu e volte 
a aplicar no seu horário habitual. Nunca aplique 2 doses 
ao mesmo tempo.
Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêu-
tico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.
8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO 
PODE ME CAUSAR?
Informe seu médico o aparecimento de reações desagradá-
veis, como: vermelhidão, coceira, inchaço e outros sinais 
de irritação na pele e perda de audição.
Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farma-
cêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo 
uso do medicamento. Informe também à empresa atra-
vés do seu serviço de atendimento.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUAN-
TIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE ME-
DICAMENTO?
Na eventualidade da ingestão acidental ou administração 
de doses muito acima das preconizadas, recomenda-se 
adotar as medidas habituais de controle das funções vitais.
Em caso de uso de grande quantidade deste medica-
mento, procure rapidamente socorro médico e leve a 
embalagem ou bula do medicamento, se possível. Li-
gue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orien-
tações.

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR,
NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS
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