
Hemofiss
acetato de hidrocortisona 5mg/g + lidocaína base 20mg/g + 
subgalato de bismuto 20mg/g + óxido de zinco 100mg/g

Forma farmacêutica e apresentações:
Pomada: embalagens contendo bisnaga com 30g e 50g.

USO ADULTO
Uso Tópico

COMPOSIÇÃO – Cada grama de HEMOFISS contém:
acetato de hidrocortisona .............................. 5 mg
lidocaína base ............................................. 20 mg
subgalato de bismuto .................................. 20 mg
óxido de zinco .......................................... 100 mg
excipientes* .............................................. qsp 1 g
* propilenoglicol, polietilenoglicol 400 e polietilenoglicol 
4000.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1) PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? 
Este medicamento é destinado ao tratamento da dor e sangra-
mento de hemorróidas internas ou externas, pruridos anais, 
eczema perianal, proctite branda, fissuras, pré e pós-operatório 
em cirurgias anorretais.

2) COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA? 
As hemorróidas consistem na dilatação das veias do “rectum”. 
Elas são quase sempre consequência da vida sedentária, de ali-
mentação muito copiosa, principalmente no abuso de carnes. 
As hemorróidas pode ser internas (isto é, situadas na cavidade 
retal e, portanto, invisíveis) e externas (isto é, salientes no ori-
fício anal); umas e outras dão lugar a sofrimentos locais e ge-
rais. Os sofrimentos locais consistem em sensação de peso no 
ânus, calor, perda do líquido mucoso e sanguíneo, hemorragias 
(que, às vezes, podem produzir anemia). Sofrimentos gerais 
são desde a prisão de ventre ao ingurgitamento do fígado. É a 
partir desses sofrimentos que são verificados a gravidade das 
hemorróidas. HEMOFISS tem ação anestésica, vasoconstrito-
ra, hemostática (que diminui sangramento), antiinflamatória, 
secativo e antieczematoso, que contribui para evitar os fenô-
menos locais assinalados acima. HEMOFISS é acondicionado 

8) QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO 
PODE ME CAUSAR? 
Em alguns casos, o produto pode produzir algumas reações de-
sagradáveis, transitórias, na maioria das vezes. Ainda não são 
conhecidas a intensidade e a frequência dos efeitos colaterais 
e reações adversas.
Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico 
o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medica-
mento. Informe também à empresa através do seu serviço de 
atendimento.

9) O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTI-
DADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDI-
CAMENTO?
No caso de ingestão acidental, deve-se proceder ao esvazia-
mento gástrico, tratamento sintomático e adotar as medidas de 
suporte adequadas.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, 
procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem 
ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 
6001, se você precisar de mais orientações.

AO PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVE-
RÁ SER CONSULTADO.
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em bisnagas e sua aplicação é cômoda e prática. Proporciona 
alívio rápido. Os sinais de melhora nos sintomas podem ocor-
rer em um prazo variável de dias, após o início do tratamento. 
Para correta utilização deste medicamento, solicite orientação 
do farmacêutico.

3) QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMEN-
TO? 
Contraindicações – HEMOFISS é contraindicado em casos 
de hipersensibilidade aos componentes da fórmula. 
Crianças, Gravidez e amamentação – Não foram estabeleci-
das a segurança e eficácia deste produto em crianças, gestantes 
e mulheres no período da amamentação.

4) O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE ME-
DICAMENTO? 
Não foram estabelecidas a segurança e eficácia deste produto 
em crianças, gestantes e mulheres no período da amamentação.

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?
HEMOFISS deve ser conservado em temperatura ambiente 
(entre 15 e 30°C).

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide em-
balagem.

Não use medicamento com prazo de validade vencido. 
Guarde-o em sua embalagem original.

Aspecto físico
Pomada amarela, homogênea, com odor característico.
Características organolépticas – Ver item Aspecto físico.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele 
esteja no prazo de validade e você observar alguma mu-
dança 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? 
Uso tópico. Aplicar na área afetada, duas a três vezes ao dia. 
Com a diminuição dos sintomas, uma aplicação ao dia por dois 
a três dias ou a critério médico.
Recomenda-se realizar as aplicações após evacuação e higie-
ne local. Lavar as mãos antes de manipular o produto. Retirar 
a tampa da bisnaga, remover o lacre e rosquear o bico apli-
cador. Em seguida, introduzir o bico aplicador, delicadamen-
te, na região anal. Pressionar levemente a bisnaga para que 
HEMOFISS possa fluir uniformemente para as áreas afetadas 
através das aberturas laterais do aplicador. A seguir, retirá-lo 
lentamente, desrosqueá-lo e tampar a bisnaga. Lavar as mãos 
após a aplicação. O aplicador deve ser lavado cuidadosamente 
com água morna e sabão. Durante o tratamento com HEMO-
FISS, recomenda-se ao paciente abster-se de carne e comidas 
apimentadas. O paciente deve evitar permanecer muitas horas 
sentado. São aconselhados exercícios ao ar livre.

Para correta utilização deste medicamento, solicite orien-
tação do farmacêutico. 

Risco de uso por via de administração não recomendada 
Utilize HEMOFISS apenas pela via de administração indica-
da, ou seja, somente pela via externa/ tópica. Não há estudos 
dos efeitos deste medicamento administrado por vias não re-
comendadas. Portanto, por segurança e para eficácia deste me-
dicamento, a administração deve ser somente pela via externa/ 
tópica. 

Pacientes idosos – Não foram relatadas restrições quanto ao 
uso do produto em pacientes maiores que 65 anos de idade.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas so-
bre este medicamento, procure orientação do farmacêuti-
co. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de 
seu médico.

7) O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER 
DE USAR ESTE MEDICAMENTO?
Caso você se esqueça de utilizar HEMOFISS, use-a assim que 
possível. Não use duas doses de uma só vez.

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


