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Leia com atenção antes de usar o produto. 

 

 
VENALOT ® H 

cumarina, heparina sódica 
 
 
 
Forma farmacêutica, apresentação e via de administração 
Creme. Frascos com 80 e 120 ml. Uso tópico. 
 
USO ADULTO OU PEDIÁTRICO 
 
Composição 
Cada ml do creme contém: 
Cumarina ................................................................................................ 5 mg 
Heparina sódica ............................................................................................... 50 UI 
Excipiente q.s.p. ........................................................................................ 1 ml 
Excipientes: ácido cítrico , ácido sórbico, etilparabeno, butilhidroxianisol, oleato de isodecila, álcool cetoestearílico, 
óleo de mamona etoxilado, cetoesteril sulfato de sódio, glicerina, (etil, propil) 4- hidroxibenzoato, óleo de oliva, 
essência, , água purificada. 
 
 

INFORMAÇÕES AO PACIENTE 
 
Ação esperada do medicamento 
Melhora da circulação periférica venosa e linfática, diminuindo também o inchaço decorrente de problemas dos 
vasos linfáticos e venosos. 
 
Cuidados de armazenamento 
Conserve o produto na embalagem original e à temperatura ambiente (15°C a 30°C). 
 
Prazo de validade 
O prazo de validade está impresso na embalagem do produto. Não use medicamento com o prazo de validade 
vencido, pois, além de não obter o efeito desejado, você estará prejudicando sua saúde. 
 
Gravidez e lactação 
Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento. Informe ao médico se estiver 
amamentando. 
 
Cuidados de administração 
Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. O produto 
não deve ser aplicado na mucosa ou próximo a ela, para evitar irritação local e absorção excessiva. 
 
Interrupção do tratamento 
Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico. 
 
Reações adversas 
Informe ao seu médico o aparecimento de reações desagradáveis tais como vermelhidão e alergias da pele. 
 
TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. 
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Utilização concomitante com outras substâncias 
Não existem restrições quanto a ingestão de alimentos e bebidas durante o tratamento com Venalot® H. 
 
Contra-indicações e precauções 
O produto não deve ser usado por pacientes com hipersensibilidade conhecida aos componentes da fórmula. 
Informe ao seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o tratamento. 
 
Riscos da automedicação: NÃO USE MEDICAMENTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE 
SER PERIGOSO PARA A SUA SAÚDE. 
 
 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

 
Características 
Venalot® H creme pode ser usado em casos de doenças com distúrbios nas funções vasculares periféricas venosas 
e linfáticas, ocorrências de estase venosa e linfática associada a inflamações, rubor, dor e edemas. Venalot® H 
contém substâncias ativas que inibem a formação de edemas inflamatórios locais, promovendo a diminuição dos 
edemas e cicatrização após lesões e cirurgias. Acelera a regeneração dos capilares no tecido lesado e melhora a 
circulação da rede capilar, protegendo as paredes vasculares contra lesões e aumentando o fluxo sangüíneo. Além 
disso, provoca a dissolução de espasmos nos vasos e seus segmentos, fazendo com que a circulação sangüínea e 
linfática se normalize. A rápida absorção da substância ativa pela pele e sua distribuição ao sistema vascular deve 
ser especialmente ressaltada. 
 
Indicações 
Tratamento local de afecções venosas e linfáticas: síndrome varicosa, varizes, hemorróidas, úlceras da perna, 
flebites, tromboflebites, periflebites, síndrome pós-flebítica, linfangites. 
Infiltrações inflamatórias, hematomas e demais seqüelas de contusão e entorses. 
Distúrbios circulatórios locais, afecções articulares inflamatórias. 
Tratamento auxiliar nos casos mais graves de afecções venosas e linfáticas, como, por exemplo, linfedemas. 
 
Contra-indicações 
Não deve ser usado em lesões abertas (solução de continuidade) ou em pacientes com hipersensibilidade 
conhecida aos componentes da fórmula. 
 
Precauções 
Não aplicar sobre a mucosa ou próximo a ela, para evitar irritação local ou absorção em excesso dos princípios 
ativos. As enzimas hepáticas devem ser monitoradas em tratamentos de longa duração. 
 
Interações medicamentosas 
Até o momento não foram relatados casos de interação medicamentosa com o uso do produto. 
 
Reações adversas 
Ainda não são conhecidas a intensidade e a freqüência das reações adversas. 
Ainda não foram relatadas reações adversas com o uso do produto. 
 
Posologia e modo de usar 
Aplicar 2 ou 3 vezes ao dia fina camada na região afetada, fazendo leve massagem. 
Aguardar absorção completa do creme. Eventualmente, a critério médico, tratamento combinado com Venalot® 
drágeas. 
 
Superdose 
Na eventualidade da ingestão acidental, recomenda-se adotar as medidas habituais de controle das funções vitais. 
 
Pacientes idosos 
Não há restrições ou recomendações especiais com relação ao uso do produto por pacientes idosos. 
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VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA 
 
MS - 1.0639.0118 
Farmacêutico Responsável: Wagner Moi – CRF-SP 14.828 
 
N.º do lote, data da fabricação e data da validade: vide cartucho. 
 
EM CASO DE DÚVIDAS LIGUE GRATUITAMENTE 
SAC: 0800-7710345 
www.nycomed.com.br 

 
Fórmula original de 
Schaper & Brümmer 
Alemanha 
 
Nycomed Pharma Ltda. 
Rodovia SP 340 S/N, Km 133,5 
Jaguariúna - SP 
CNPJ 60.397.775/0008-40 
Indústria Brasileira 
 
VHCR_0702_0208 
 

 


