GARRA EC

CÁPSULAS

Harpagophytum procumbens DC
Família: Pedaliaceae.
Parte da planta utilizada: raízes.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESSE MEDICAMENTO?
Proteger 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.

MEDICAMENTO FITOTERÁPICO

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.

APRESENTAÇÕES
Cartucho com frasco plástico branco opaco contendo 50 cápsulas de 500 mg.

As cápsulas de GARRA EC (Harpagophytum procumbens) são de gelatina dura, transparentes,
contendo pó de coloração bege em seu interior.

USO ORAL
USO ADULTO

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.

COMPOSIÇÃO
Cada cápsula gelatinosa dura contém:
500 mg de extrato seco das raízes de Harpagophytum procumbens.
Equivalente a 8 mg de harpagosídeo.
Excipiente: Amido.
Quantidade: 50 cápsulas.
1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?
Este medicamento é indicado como analgésico e antiinflamatório, destinado ao tratamento de
enfermidades reumáticas (grupo de doenças que afeta articulações, músculos e esqueleto,
caracterizado por dor e restrição do movimento).
2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?
GARRA EC possui ação antiinflamatória e analgésica, efeito atribuído aos componentes presentes
em sua formulação conhecidos como glucosídeos iridóides, destacando-se dentre eles o
harpagosídeo.
3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?
Pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula devem evitar o uso do produto.
Não deve ser utilizado em gestantes (devido a provável atividade ocitotóxica), pacientes com úlcera
gástrica e duodenal, cólon irritável e obstrução das vias biliares.
Este medicamento é contraindicado para menores de 12 anos de idade.
Este medicamento é contraindicado para gestantes.
4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?
Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro
medicamento. Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso
para a sua saúde.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?
Ingerir 1 a 2 cápsulas, 3 (três) vezes ao dia.
Não deve ser ultrapassado o limite máximo de 9 cápsulas ao dia.
As cápsulas devem ser ingeridas inteiras e sem mastigar com quantidade suficiente de água para que
sejam deglutidas.
Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do
tratamento.
Não interrompa o tratamento sem o conhecimento de seu médico.
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 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 cirurgiãodentista.
8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?
Reação incomum (ocorre em 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento): Podem
ocorrer leves e ocasionais desconfortos gastrintestinais (como diarréias, náuseas, vômitos e dores
abdominais) em indivíduos sensíveis.
Reação rara (ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento): reações
alérgicas e um ligeiro efeito laxativo no inicio do tratamento podendo cessar espontaneamente.
Pode ocorrer dores de cabeça, tontura e perda de apetite. A revisão da literatura não revela a
frequência destas reações.

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

MS: 1.1678.0015

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).

Farmacêutico Responsável: Aldo Cândido Dadalt
CRF-PR: 4787

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A
INDICADA DESTE MEDICAMENTO?
Não foram relatados efeitos tóxicos com administração de altas dosagens.

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

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.

Venda sob prescrição médica.
Esta bula foi aprovada pela ANVISA em 15/12/2015.
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