CASTANHA DA ÍNDIA COMPOSTA
MAKROFARMA
Aesculus hippocastanum L. (Castanha da Índia)
Smilax papyraceae L. (Salsaparrilha)
Polygonum acre L. (Erva de Bicho)
Rutina
APRESENTAÇÕES
Drágeas
Cartucho com 30 drágeas
Cartucho com 60 drágeas
USO ORAL
USO ADULTO ACIMA DE 12 ANOS

COMPOSIÇÃO
Cada drágea contém:
Extrato Seco de Aesculus hippocastanum L...........10mg
Extrato Seco de Smilax papyraceae L...................40mg
Extrato Seco de Polygonum acre L.......................10mg
Rutina............................................................. 20mg
EXCIPIENTES: Amido de milho; Acetato de polivinila;
Carbonato de cálcio; Estearato de magnésio; Talco; Sacarose;
Goma arábica; Eritrosina.
INFORMAÇÕES AO PACIENTE:

1. PARA QUÊ ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?
Castanha da Índia Composta Makrofarma é indicada para o
tratamento dos casos de fragilidade capilar e insuficiência
venosa (vasos sanguíneos frágeis e com pouca elasticidade e
contração).
2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?
Castanha da Índia Composta Makrofarma aumenta a contração
(tônus do sistema venoso) e a resistência dos vasos capilares.
Esta última propriedade favorecida pela Rutina, como
terapêutica geral nos casos de veias varicosadas.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?
Você não deve usar este medicamento se:
- Tiver hipersensibilidade (alergia) conhecida aos componentes
da fórmula. Caso apresente alergia durante o uso, suspenda
imediatamente o consumo e procure orientação médica.
- Apresentar qualquer desordem nos rins, no fígado ou lesões
no estomago.
-

Durante a gravidez e amamentação.

Este medicamento é contraindicado para menores de 12
anos.
Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres
grávidas sem orientação do médico ou cirurgião-dentista.
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Você não deve tomar mais do que a dose recomendada
(superdose), para provocar maior alívio, pois pode causar sérios
problemas de saúde.
Você deve consultar seu médico se os sintomas piorarem, se
surgirem novos sintomas.
Pacientes idosos: não existem
especiais quanto ao uso do produto.
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Informe imediatamente seu médico em caso de suspeita
de gravidez.
Atenção: Este medicamento contém o corante Eritrosina,
que pode, eventualmente, causar reações alérgicas.
Atenção diabéticos:
sacarose/drágea).
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Não deve ser usado em associação com medicamentos que
interferem
na
coagulação
do
sangue,
tais
como,
anticoagulantes, coagulantes e ácido acetilsalicílico.
Até o momento, não são conhecidas interações no uso da
Castanha da Índia Composta Makrofarma associada a alimentos
e outras substâncias químicas, inclusive nicotina e álcool. De
modo geral, o uso de bebidas alcoólicas juntamente com
medicamentos não é recomendado.
Até o momento, não são conhecidas alterações em exames
laboratoriais com o uso da Castanha da Índia Composta
Makrofarma.
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?
Conservar em temperatura ambiente (entre 15º e 30º C),
protegido da luz e umidade.
Prazo de validade: 24 meses a partir da data de
fabricação.
Número de lote e datas de fabricação e validade: vide
embalagem.
Não use medicamento com o prazo de validade vencido.
Para sua segurança,
embalagem original.
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As drágeas de Castanha da Índia Makrofarma são
redondas, de superfície lisa e cor avermelhada.

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?
Após retiradas da embalagem, as drágeas devem ser utilizadas
imediatamente e ingeridas inteiras com líquido para auxiliar a
ingestão.
Uso em adultos e crianças maiores de 12 anos : 1 drágea,
de 2 a 3 vezes ao dia.
- Intervalos de administração: a cada 6 ou 8 horas.
- Duração de tratamento: pode variar conforme cada caso.
- Vias de administração: unicamente por via oral.
- Limite
máximo
diário
de
administração
do
medicamento: Não exceda a 4 drágeas, em doses fracionadas,
em um período de 24 horas.
Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas
sobre este medicamento, procure orientação do

farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure
orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.
Este medicamento não deve ser partido, aberto ou
mastigado.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE
USAR ESTE MEDICAMENTO?
Caso haja esquecimento, você pode tomar a dose deste
medicamento assim que se lembrar, retornando aos intervalos
recomendados na posologia. Não exceda a dose recomendada
para cada dia.
"Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico
ou de seu médico, ou cirurgião- dentista."
8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME
CAUSAR?
Em geral, Castanha da Índia Composta Makrofarma é bem
tolerada. Efeitos desagradáveis podem ocorrer raramente e sem
gravidade.

Reações muito raras (ocorre em menos de 0,01% dos pacientes
que utilizam este medicamento):
reações alérgicas, dor de cabeça, náusea e irritação da
mucosa gástrica."
Informe
ao
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 DOQUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?
Doses acima da recomendada podem causar vômitos,
diarreia, sede intensa, vermelhidão da face e desordens
da visão.
"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."
Registro MS: 1.1199.0004
Farmacêutico Responsável: Dr. Juarez M. V. Almeida - CRF/RJ
nº 8493

MAKROFARMA QUÍMICA FARMACÊUTICA LTDA.
Rua Aristides Lobo, nº 175 - Rio Comprido – Rio de Janeiro. RJ.
CNPJ: 33.223.157/0001-35
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (SAC)
Ligação gratuita: 08000257755
E-mail: sac@makrofarma.com.br
www.makrofarma.com.br

