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Forma farmacêutica elegante e diferenciada 
 

O Filme Orodispersível (ODF) ou strip oral é composto por uma estrutura 

polimérica hidrossolúvel que se hidrata rapidamente, aderindo e dissolvendo-se 

em poucos segundos ao ser colocado na cavidade oral. 

  

Ele pode ser posto em cima ou embaixo da língua, bem como em qualquer 

porção da mucosa oral. Apresenta liberação rápida do medicamento, já que se 

dissolve em poucos segundos e não necessita de nenhum líquido adicional ou 

mastigação. 

  

Como o medicamento não é metabolizado no fígado, ocorre a diminuição de 

possíveis efeitos colaterais e possibilita o uso em doses menores.   

 

 
 

As vantagens do filme orodispersível: 
• Rápida desintegração e dissolução na cavidade oral; 

• Aumento da biodisponibilidade; 

• Rápido início de ação; 

• Não necessita de água ou mastigação para sua administração; 

• Aumento da aderência ao tratamento; 
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• Embalagens individuais facilmente armazenadas no bolso ou carteira; 

• Sabor agradável; 

• Redução de efeitos adversos; 

• Redução da degradação ácida no estômago. 
 

Aplicações 
  

O filme orodispersível é ideal para classes terapêuticas onde é requerido um 

rápido pico de concentração plasmática para a obtenção da resposta 

farmacológica desejada. 
  

• A dose máxima de ativo para a manipulação do filme orodispersível 

é de 50mg. 
  

Medicamentos que podem ser manipulados em ODF: 
• Estanozolol 

• Oxandrolona 

• Tramadol 

• Tadalafil 

• Loratadina 

• 5HTP 

• Melatonina 

• Safrin 

• Furosemida 

• Ocitocina 

• HCG 

• Vitamina D 

• Metilcobalamina 

• Metilfolato 

• Demais ativos de baixa a média dosagem 

 

 

Para mais informações: 

Laisa Celso 
Proprietária e Farmacêutica Responsável 

Especialista em Manipulação Magistral Alopática e 

Manipulação Estética | CRF/SC - 3833   

laisa@emporiumfarmacia.com.br 

            

Idinei Soares 
Proprietário   

emporium@emporiumfarmacia.com.br 

 

             
(48) 98801-2749 
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