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HIDRION®
furosemida
cloreto de potássio
APRESENTAÇÕES
40 mg de furosemida e 100 mg de cloreto de potássio por comprimido.
Caixas com 20 e 30 comprimidos.
VIA DE ADMINISTRAÇÃO ORAL.
USO ADULTO
COMPOSIÇÃO
Cada comprimido contém:
furosemida ............................................... 40 mg
cloreto de potássio ................................. 100 mg
Excipiente q.s.p ....................................... 1 comprimido
Excipientes: celulose microcristalina, povidona, estearato de magnésio, lactose monoidratada, talco, dióxido de
silício, álcool etílico e água de osmose reversa.
INFORMAÇÕES AO PACIENTE
PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?
Este medicamento é indicado para o tratamento de hipertensão arterial e quaisquer outras doenças em que o médico
julgue ser necessário que o paciente elimine água do corpo.
COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?
Hidrion® apresenta efeito diurético, isto é, tem a capacidade de fazer urinar. Seu início de ação varia entre 2 a 4
horas e seu efeito perdura por até 12 horas após a última tomada.
QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?
Se você tem diabetes, problemas renais ou de coração, pressão baixa, ou alergia aos componentes do Hidrion,
consulte o seu médico antes de tomar este medicamento.

O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?
Hidrion® pode afetar ou ser afetado pelos seguintes medicamentos: warfarin, insulina, remédios para hipertensão
arterial e/ou o coração, indometacina, dente-de-leão ou estrogênio.
Se você está grávida ou planeja engravidar, está amamentando, tem diabetes, problemas renais, de pressão baixa,
alergia aos componentes de Hidrion® ou irá fazer exames de laboratório, consulte o seu médico antes de tomar este
medicamento.
A furosemida consta na The 2009 Prohibited List - International Standard da World Anti-Doping Agency (Lista
Proibida de 2009 - Padrões Internacionais da Agência Mundial Anti-doping), como agente mascarante de exames
anti-doping.
CATEGORIA DE RISCO DE FÁRMACOS DESTINADOS ÀS MULHERES GRÁVIDAS: C (Não foram
realizados estudos em animais e nem em mulheres grávidas; ou então, os estudos em animais revelaram risco, mas
não existem estudos disponíveis realizados em mulheres grávidas).
Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgiãodentista.
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.
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ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?
Conservar em temperatura ambiente (temperatura entre 15 e 30ºC). Proteger da luz.
O comprimido deve ser utilizado imediatamente após a sua remoção do blister.
Hidrion® vem como comprimidos brancos, redondos e com um sulco em um dos lados.
Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.
Não use medicamento com prazo de validade vencido.Guarde-o em sua embalagem original.
Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma
mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.
Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.
COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?
Tomar um a dois comprimidos ao dia, ou a critério médico por via oral.
Posologia e duração do tratamento com Hidrion® serão determinadas por prescrição médica.
Hidrion® deve ser tomado antes da primeira refeição do dia.
A dosagem máxima é a determinada pela posologia do produto (dois comprimidos ao dia), porém podendo ser
alterada a critério do médico prescritor.
Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.
Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.
O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?
Consulte seu médico, caso você se esqueça de tomar uma dose.
Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.
QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?
Hidrion® pode causar os seguintes males, por ordem de frequência: pressão baixa, dores no estômago, perda do
apetite, cólicas, diarréia e visão turva.
Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso
do medicamento.Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE
MEDICAMENTO?
Buscar atenção médica de urgência, para repor líquidos excessivamente perdidos e medir o potássio no sangue.
Sintomas podem ser: pressão baixa, cãibras e dores de estômago.
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.

REG-MS Nº. 1.0444.0037
FARM.RESP.: Marcio Machado CRF-RJ Nº. 3045
LABORATÓRIO GROSS S.A.
Rua Padre Ildefonso Penalba, Nº. 389. CEP: 20775-020
Rio de Janeiro – RJ
CNPJ: 33.145.194/0001-72
Indústria Brasileira
www.gross.com.br
Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 709 7770
Venda sob prescrição médica.
Esta bula foi aprovada pela ANVISA em xx/xx/xxxx
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