
HAMAMELIS EC
Hamamelis virginiana

Nome popular: Hamamelis.
Família: Hamamelidaceae.
Parte da planta utilizada: Folhas.

MEDICAMENTO FITOTERÁPICO

APRESENTAÇÕES
Cartucho contendo frasco de vidro âmbar apresentando 100 ml e copo medidor.

USO ORAL
USO ADULTO ACIMA DE 12 ANOS

COMPOSIÇÃO
Hamamelis EC 100 ml - cada ml da tintura contém:
1 ml de tintura das folhas de Hamamelis virginiana.
Concentração dos princípios ativos:
A tintura está padronizada em 1,5 % de taninos totais. 
Cada ml da tintura contém 15 mg de taninos totais.
Excipientes: Álcool etílico e água purificada.
Volume: 100 ml.

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?
Este medicamento é destinado ao tratamento de hemorróidas.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?
Pela presença dos componentes ativos da planta, ela tem propriedade adstringente, 
vasoconstritora e antiinflamatória.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?
Pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula devem evitar o uso do produto. 
A forma farmacêutica tintura, por conter álcool em sua composição, não deve ser usada por 
pacientes que estão deixando de tomar bebidas alcoólicas, por aqueles que apresentam 
sensibilidade ao álcool e portadores de doenças crônicas (diabetes e comprometimento hepático).
Não deve ser utilizado em caso de lesões da mucosa do trato digestivo (úlcera gástrica e 
duodenal, gastrite, colites e etc).
Embora não haja evidencia de riscos na literatura consultada, o uso não é recomendado para 
gestantes.

Este medicamento é contra-indicado para menores de 12 anos de idade.
Este medicamento é contra-indicado para gestantes.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?
Devido ao poder irritante dos taninos na mucosa gástrica, não é recomendado o tratamento por 
tempo prolongado. O uso do medicamento pode interferir na absorção de ferro em pacientes que 
fazem uso de antianêmicos orais.

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 ESSE 
MEDICAMENTO?
Conservar o medicamento em sua embalagem original, protegendo da luz, calor e umidade.
Conservar este medicamento em temperatura ambiente (15 a 30ºC).  
Este medicamento tem validade de 24 meses a partir da data de sua fabricação.

Número de lote e datas de fabricação e validade: VIDE EMBALAGEM.
Não use medicamento com prazo de validade vencido.
Para sua segurança, mantenha o medicamento em sua embalagem original.

A tintura de HAMAMELIS EC (Hamamelis virginiana) é um líquido de coloração caramelo claro 
e sabor adstringente.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.
Caso você observe alguma mudança no aspecto do medicamento que ainda esteja no prazo 
de validade, consulte o médico ou o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.
Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6.  COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?
Ingerir 10 ml da tintura diluídos em água, 2 vezes ao dia.  Agite o frasco antes de usar.
Não deve ser ultrapassado o limite máximo de 20 ml da tintura ao dia.
Duração do tratamento: enquanto persistirem os sintomas, sendo que, a cada 90 dias de 
tratamento é necessário um mês de intervalo ou a critério médico.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure 
orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica ou 
de seu cirurgião-dentista.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE 
MEDICAMENTO?
Caso haja esquecimento da ingestão de uma dose deste medicamento, retome a posologia 
prescrita sem a necessidade de suplementação.

Em casos de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-
dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?
Não são conhecidas reações adversas nas doses terapêuticas.

TINTURA



Informe seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações 
indesejáveis pelo uso do medicamento.

Informe a empresa sobre o aparecimento de reações indesejáveis e problemas com este 
medicamento, entrando em contato através do Sistema de Atendimento ao Consumidor 
(SAC).

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A 
INDICADA DESTE MEDICAMENTO?
Alguns sintomas de superdosagem são salivação abundante e irritação da mucosa gástrica.
Em caso de superdosagem, suspender o uso, procurar orientação médica de imediato para que 
sejam adotadas as medidas habituais de apoio e controle das funções vitais.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro 
médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível.

Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações sobre 
como proceder.

N° de lote, data de fabricação e data de validade: VIDE EMBALAGEM

MS: 1.1678.0006

Farmacêutico Responsável: Aldo Cândido Dadalt
CRF-PR: 4787

Fabricado por: As Ervas Curam Indústria Farmacêutica Ltda
Rua Eunice Weaver, 231, Campo Comprido
 Curitiba - PR - CEP: 81220-080
CNPJ: 79.634.572/0001-82
Indústria Brasileira
SAC 0800 643 3949

Esta bula foi aprovada pela ANVISA em 22/03/2010.
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