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Emoflon pomada retal – Instruções de Utilização 
 

 
 
Leia atentamente as instruções de utilização, que contêm informação importante para o 
utilizador.  
Este produto é um dispositivo médico destinado a adultos e deve ser utilizado de acordo com as 
indicações fornecidas, de forma a maximizar a sua eficácia. 
 
Conserve estas instruções de utilização. Pode ter necessidade de as consultar novamente.  
 
Composição  
Sucralfato, manteiga de cacau, lanolina (de origem vegetal), vaselina branca, cera branca (de abelha), 
água purificada, caprilil glicol, extrato de calêndula, extrato de camomila, extrato de folha de hamamélia 
(Hamamelis virginiana). 
 
Tipo de dispositivo 
Pomada retal. Cada bisnaga contém 25 g de pomada retal.  
Conteúdo da embalagem: uma bisnaga e um aplicador de plástico para enroscar na bisnaga.  
 
O que é Emoflon™ pomada retal e para que é utilizado?  
Emoflon™ pomada retal está indicado para o tratamento dos sintomas associados à doença 
hemorroidária e suas complicações (por exemplo, eczema e fissuras anais). A pomada reveste e protege 
a epiderme, cuida a pele inflamada e com comichão e ajuda a promover a regeneração cutânea. Também 
diminui a secura cutânea, o que auxilia na cicatrização de feridas, e reduz o risco de fissuras e lesões 
provocadas pela defecação. 
 
Quando deve evitar a utilização Emoflon™ pomada retal?  
Não utilize se tiver hipersensibilidade à lanolina ou a qualquer outro componente deste produto.  
Não utilize em hemorroidas com hemorragia.  
 
Gravidez e Amamentação   
A utilização de Emoflon™ pomada retal não está contraindicada na gravidez ou durante a amamentação, 
mas nesses casos é recomendado que consulte o seu médico ou farmacêutico. 
 
Interações com outras medicações 
Não existem interações conhecidas envolvendo Emoflon™ pomada retal e outros medicamentos. Como 
tal, é recomendado que consulte o seu médico ou farmacêutico antes de utilizar esta pomada retal 
juntamente com outros medicamentos para uso retal. 
 
A utilização simultânea desta pomada retal com preservativo pode reduzir a segurança da contraceção.  

Como utilizar Emoflon™ pomada retal 
Utilize sempre esta pomada conforme descrito nas instruções de utilização.  
Se a pomada for utilizada de maneira diferente ao recomendado nas instruções de utilização, os sintomas 
podem não ser suficientemente aliviados ou podem ocorrer irritações. 
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Lave as suas mãos antes de utilizar Emoflon™ pomada retal. 
A pomada deve ser colocada na periferia do ânus, após defecação ou banho de assento, ou no interior 
do reto (pequena porção, do tamanho de uma ervilha) utilizando o aplicador. Certifique-se que a bisnaga 
e o aplicador estão corretamente enroscados. 
 

 
Antes de utilizar, verifique se a embalagem está intacta e se o tubo e o aplicador não estão danificados. 
Não utilize se a embalagem ou o aplicador do dispositivo estiverem danificados. 
 
Lavar o aplicador com água quente e sabão. Fechar o tubo com a tampa protetora após utilização. Lavar 
sempre as mãos após utilizar a pomada. É aconselhável utilizar a pomada uma ou duas vezes ao dia. O 
aplicador só pode ser utilizado numa pessoa (uso individual). 
 
Emoflon™ não deve ser colocado nos olhos ou na periferia dos olhos, nem na boca ou lábios. 
Se o produto entrar em contato com as áreas anteriormente mencionadas, lave ou limpe bem. 
 
A pomada pode sujar a roupa interior, por isso, caso seja possível é recomendado o uso de um penso 
absorvente.  
 
A duração do tratamento depende da evolução da sintomatologia, mas a pomada pode ser utilizada 
durante 4 semanas sem interrupção. 
Consulte um médico se os sintomas não melhorarem após 1 a 2 semanas. 
 
Possíveis efeitos secundários  
A aplicação local de qualquer medicação - especialmente a longo prazo - pode levar a reações de 
hipersensibilidade, cujos sintomas são sensação de ardor, comichão, dor ou eritema. Se experienciar 
estes sintomas durante a utilização do dispositivo, pare o tratamento e contate um médico. 
 
Se tiver algum outro efeito indesejável não indicado neste folheto, consulte o seu médico ou 
farmacêutico. 
 
Advertências 
Manter fora da vista e do alcance das crianças. Evitar contato com os olhos. Não engolir. Emoflon™ 
pomada retal não deve ser aplicado na vagina.  
 
Prazo de validade e condições de conservação 
O prazo de validade está indicado na cartonagem e na bisnaga. O prazo de validade e o número de lote 
estão indicados na dobra da bisnaga 
Não utilize a pomada após o prazo de validade. O prazo de validade refere-se ao último dia do mês 
indicado. 
 

 Não conservar Emoflon™ pomada retal acima dos 25°C. 

 Manter afastado da luz do sol. 
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Não deite fora quaisquer dispositivos médicos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu 
farmacêutico como deitar fora os dispositivos médicos. Estas medidas ajudarão a proteger o ambiente.  
 
Estas instruções de utilização foram publicadas/revistas pela última vez em: março de 2017.  

Fabricante:  
Egis Pharmaceuticals PLC, Keresztúri út 30–38, Budapeste, 1106, Hungria 

Distribuidor:  

  
Servier Portugal - Especialidades Farmacêuticas, Lda. 
Av. António Augusto Aguiar, 128 
1069-133 Lisboa 
Portugal 
 

Explicação para os símbolos da rotulagem  

 
Atenção 
 

 
Consultar as instruções de utilização  
 

 
Não utilizar se a embalagem estiver danificada  

 

Limite superior de temperatura  
 

 
Manter afastado da luz do sol 
 

 
Fabricante 
 

 
Código de lote 
 

 
Data limite de utilização 
 

 

2409 

Dispositivo médico 

  


