
Carbo activatus

Leia com atenção antes de usar o produto.

FORMA FARMACÊUTICA
Cápsula gelatinosa dura.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO
Oral.

APRESENTAÇÃO
Embalagem com 3 blísters contendo 15 cápsulas cada.

USO ADULTO

COMPOSIÇÃO: Cada cápsula contém:
Pó de Carbo activatus (Carvão Vegetal) .....................250mg

NOME CIENTÍFICO
Carbo activatus.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

Como este medicamento funciona?
CARVÃO VEGETAL HERBARIUM não é absorvido pelo 
trato gastrintestinal e apresenta capacidade de adsorver 
os produtos da digestão alimentar, especialmente gases 
formados no intestino por fermentação, que podem causar 
flatulência.

Para que este medicamento é indicado?
Desconfortos abdominais causados por gases.

Quando não devo usar este medicamento?
Obstrução intestinal e alterações anatômicas do trato 
gastrintestinal.
O carvão vegetal pode causar vômito, não devendo ser utilizado 
em pacientes que tenham ingerido substâncias corrosivas, 
cáusticas ou hidrocarbonetos.
Não indicado na diarréia aguda ou persistente da criança.
Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávi-
das sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. 
Embora não existam contra-indicações relativas a faixas 
etárias, recomendamos a utilização do produto para 
pacientes de idade adulta.
Em caso de hipersensibilidade ao produto, recomenda-se 
descontinuar o uso e consultar o médico.
Informe ao médico ou cirurgião-dentista o aparecimento de 
reações indesejáveis.
A administração do carvão juntamente com outros medi-
camentos orais deve ser evitada, já que sua capacidade de 
adsorção pode favorecer a eliminação de muitas drogas pelo 
trato gastrintestinal, sem que haja absorção.
Não administrar este medicamento com laxantes muito 
fortes.
A ingestão associada de carvão vegetal com narcóticos ou 
compostos anticolinérgicos pode acarretar em diminuição 
dos movimentos intestinais. 
As imagens de lesões visualizadas por endoscopia podem ficar 
prejudicadas com o uso do carvão vegetal.
Informe seu médico ou cirurgião-dentista se você está 
fazendo uso de algum outro medicamento.

Como devo usar este medicamento?
CARVÃO VEGETAL HERBARIUM é apresentado em cápsulas 
gelatinosas duras incolores, contendo pó de coloração preta 
em seu interior. As cápsulas praticamente não apresentam 
odor nem sabor.
Ingerir 2(duas) cápsulas, 3(três) a 4(quatro) vezes ao dia. As 
cápsulas devem ser ingeridas inteiras e com uma quantidade 
suficiente de água para que possam ser deglutidas.
Este medicamento não pode ser partido ou mastigado.
Siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo 
os sintomas, procure orientação médica ou de seu cirur-
gião-dentista.
Não use o medicamento com o prazo de validade vencido. 
Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.

CARVÃO VEGETAL

Quais os males que este medicamento pode causar? 
O carvão vegetal pode causar descoloração das fezes e vômito, 
o que desaparece com a descontinuação de seu uso.
Ocasionalmente pode ocorrer obstrução gastrintestinal.

O que fazer se alguém usar uma grande quantidade deste 
medicamento de uma só vez?
Altas doses de carvão vegetal podem causar constipação.
Em caso de superdosagem, recomenda-se suspender o uso 
e procurar orientação médica.

Onde e como devo guardar este medicamento?
Manter em temperatura ambiente (15 a 30ºC). Proteger da luz, 
do calor e da umidade. 
Nestas condições, o medicamento se manterá próprio para consu-
mo, respeitando o prazo de validade indicado na embalagem.
Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance 
das crianças.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Características farmacológicas
CARVÃO VEGETAL HERBARIUM é constituído pelo pó do 
carvão vegetal (Carbo activatus).
O carvão vegetal apresenta capacidade de adsorver conside-
rável quantidade de gases que são produtos da decomposição 
alimentar formados pela ação bacteriana, e oxigênio. O 
oxigênio participa do processo da formação de gases, já 
que acelera a decomposição dos alimentos presentes no 
conteúdo fecal. 
Diversos autores descreveram o uso do carvão vegetal no 
tratamento da flatulência, distensão por gases intestinais e 
aerocolia (distensão do cólon por gases).

Indicação
Desconfortos abdominais causados por gases.

Contra-indicações
Gravidez, obstrução intestinal e alterações anatômicas do 
trato gastrintestinal.
O carvão vegetal pode causar vômito, não devendo ser utilizado 
em pacientes que tenham ingerido substâncias corrosivas, 
cáusticas ou hidrocarbonetos.
Não indicado na diarréia aguda ou persistente da criança.

Posologia e modo de usar
Ingerir 2(duas) cápsulas, 3(três) a 4(quatro) vezes ao dia.
As cápsulas devem ser ingeridas inteiras e com uma quantida-
de suficiente de água para que possam ser deglutidas.

Cuidados de conservação depois de aberto
Manter o medicamento em sua embalagem original, prote-
gendo-o da luz, do calor e da umidade.

Advertências
Em caso de hipersensibilidade ao produto, recomenda-se 
descontinuar o uso e consultar o médico.
De acordo com a categoria de risco de fármacos destinados 
às mulheres grávidas, o carvão vegetal apresenta categoria de 
risco C. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres 
grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Uso em idosos, crianças e outros grupos de risco
Uso adulto. Não existem restrições específicas para o uso 
de CARVÃO VEGETAL HERBARIUM em pacientes idosos e 
outros grupos de risco.

Interações medicamentosas
A administração do carvão juntamente com outros medi-
camentos orais deve ser evitada, já que sua capacidade de 
adsorção pode favorecer a eliminação de muitas drogas pelo 
trato gastrintestinal, sem que haja absorção.
Hipocalemia, hipernatremia, hipermagnesemia e acidose 
metabólica têm sido relatadas quando o carvão vegetal é 
administrado com catárticos.
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A ingestão associada de carvão vegetal com narcóticos ou 
compostos anticolinérgicos pode acarretar diminuição do 
peristaltismo. 
Imagens de lesões gastro-esofageanas por endoscopia podem 
ficar prejudicadas pelo carvão vegetal.

Reações adversas
O carvão vegetal pode causar descoloração das fezes e vômito, 
o que desaparece com a descontinuação de seu uso.
Ocasionalmente pode ocorrer obstrução gastrintestinal.

Superdosagem
Altas doses de carvão vegetal podem causar constipação.
Em caso de superdosagem, recomenda-se suspender o uso 
e procurar orientação médica.

Armazenagem
Manter em temperatura ambiente (15 a 30ºC). Proteger da luz, 
do calor e da umidade.

Lote, data de fabricação e validade: vide embalagem.


