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IDENTIFICAÇÃO:
Fórmula Molecular: C28H34O15
PM: 610,57
DCB: 04619
CAS: 520-26-3
PROPRIEDADES:
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É um flavonoides encontrado em limões e limas (citrus sinensis). Tem sido
usada no tratamento da fragilidade capilar. No Brasil é usada em associação
medicamentosa indicada como venotônico e vasculoprotetor, em varizes,
hemorroidas e hemorragias.

INDICAÇÃO
Tratamento das manifestações da insuficiência venosa crônica, funcional
e orgânica, dos membros inferiores. - Tratamento dos sintomas funcionais
relacionados à insuficiência venosa do plexo hemorroidário. - Alívio dos sinais e
sintomas pré e pós-operatórios de safenectomia. - Alívio dos sinais e sintomas
pós-operatórios de hemorroidectomia. - Alívio da dor pélvica crônica associada
à Síndrome da Congestão Pélvica.

DOSE E USO
Usada via oral, pela combinação de:
500mg: diosmina 450mg + hesperidina 50mg fração flavonóica purificada
micronizada 1000mg: diosmina 900mg + hesperidina 100mg fração flavonóica
purificada micronizada
Na doença venosa crônica, a posologia usual é:
500mg: 2 comprimidos ao dia, sendo um pela manhã e outro à noite.
1000mg: 1 comprimido ao dia, preferencialmente pela manhã; Os comprimidos
devem ser administrados preferencialmente durante as refeições, por pelo
menos 6 meses ou de acordo com a prescrição médica.
Na crise hemorroidária aguda, a posologia usual é:
500mg: 6 comprimidos ao dia durante os quatro primeiros dias e, em seguida,
4 comprimidos ao dia durante três dias. E após, 2 comprimidos ao dia por pelo
menos 3 meses ou de acordo com a prescrição médica.
1000mg: 3 comprimidos ao dia durante os quatro primeiros dias e, em seguida,
2 comprimidos ao dia durante três dias. E após, 1 comprimido ao dia por pelo
menos 3 meses ou de acordo com a prescrição médica.
No período pré operatório de safenectomia, a posologia usual é:
500mg: 2 comprimidos ao dia;
1000mg: 1 comprimido ao dia; Os comprimidos devem ser administrados
durante 4 a 6 semanas ou de acordo com a prescrição médica.
No período pós operatório de safenectomia, a posologia usual é:
500mg: 2 comprimidos ao dia;
1000mg: 1 comprimido ao dia; Os comprimidos devem ser administrados por
pelo menos 4 semanas ou de acordo com a prescrição médica.
No período pós-operatório de hemorroidectomia, a posologia usual é:

500mg: 6 comprimidos ao dia durante 3 dias e, em seguida, 4 comprimidos ao
dia durante 4 dias.
1000mg: 3 comprimidos ao dia durante 3 dias e, em seguida, 2 comprimidos ao
dia durante 4 dias; Os comprimidos devem ser administrados por pelo menos 1
semana ou de acordo com a prescrição médica.
Na dor pélvica crônica, a posologia usual é:
500mg: 2 comprimidos ao dia,
1000mg: 1 comprimido ao dia, Os comprimidos devem ser administrados por
pelo menos 4 a 6 meses ou de acordo com a prescrição médica.
Os comprimidos podem se dissolvidos em água antes de administrá-los, se
assim os pacientes desejarem. Nesse caso, os comprimidos devem ser dissolvidos
em um copo de água com quantidade suficiente para completa dissolução até
que uma suspensão homogênea seja obtida.
O comprimido pode ser partido, aberto ou mastigado.
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REAÇÕES ADVERSAS
Os seguintes eventos adversos foram reportados e estão classificados usando
a seguinte frequência: muito comuns (>1/10), comuns (>1/100 e 1/1.000 e
1/10.000 e < 1/1.000), reação muito rara (< 1/10.000) e reações com frequência
desconhecida (não pode ser estimada pelos dados disponíveis).
Reações comuns (>1/100 e < 1/10): - Diarreia, dispepsia, náuseas e vômitos.
Reações incomuns (>1/1.000 e 1/10.000): - Colite.
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Reações raras (>1/10.000 e < 1/1000): - Tontura, dor de cabeça, mal estar, erupção,
prurido e urticária.
Reações com frequência desconhecida: - Dor abdominal, edema de face isolada,
lábios e pálpebras. Excepcionalmente, edema de Quincke.
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PRECAUÇÃO
Gravidez: Nenhum efeito teratogênico foi demonstrado em vários estudos
e nenhum evento adverso foi reportado em humanos. Um estudo aberto
realizado com 50 mulheres com gestação entre 8 semanas antes do parto e até
após 4 semanas do parto sofrendo de crise hemorroidária registrou alívio dos
sintomas agudos a partir do 4º dia de tratamento em 53,6%. O tratamento foi
bem aceito e não afetou a gravidez, o desenvolvimento fetal, o peso do neonato,
seu crescimento e amamentação materna.
Não se destina ao uso em crianças e adolescentes (com idade inferior a 18 anos).

CONTRA-INDICAÇÕES
• Não deve ser utilizada nos casos de hipersensibilidade previamente conhecida
a substância ativa ou a qualquer um dos componentes da fórmula.
• É contraindicado para o uso em crianças.
• Não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do
cirurgião-dentista.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS
Nenhum estudo de interação medicamentosa foi realizado . Entretanto,
levando-se em consideração a extensa experiência pós comercialização do
produto, nenhuma interação medicamentosa foi reportada até o momento
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