
NOOTROPIL®CAPSULE

SC STAREA HEDULING:
S3

DENUMIRE DE PROPRIETĂ (ȘI FORMA DE 
DOZARE): NOOTROPIL®CAPSULE

COMPOZIȚIE:
Fiecare capsulă NOOTROPIL conține 400 mg piracetam.

CLASIFICARE FARMACOLOGICĂ: A 1.1 
Analeptice centrale

ACȚIUNE FARMACOLOGICĂ:
Un efect asupra metabolismului a fost demonstrat la om indicând o utilizare îmbunătățită a oxigenului. 
NOOTROPIL are o toxicitate scăzută și nu are activități stimulatoare, sedative sau neurovegetative.

INDICAȚII:
NOOTROPIL a fost utilizat cu efecte diferite în următoarele condiții și le-ar putea influența în mod 
favorabil, deși nu a fost prezentată nicio dovadă convingătoare a eficacității:
1. Sindroame involuționale legate de îmbătrânire.
2. Alcoolismul cronic.

CONTRAINDICATII:
Piracetamul este contraindicat la pacienții cu:
• insuficiență renală moderată până la severă (clearance-ul creatininei mai mic de 70 ml pe minut)
• insuficiență hepatică
• hemoragie cerebrală și
• hipersensibilitate la piracetam sau la oricare dintre celelalte ingrediente.

Siguranța în timpul sarcinii și alăptării nu a fost stabilită. 
Siguranța și eficacitatea la copii nu au fost demonstrate.

DOZE SI INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE: 
Adulti: doza medie va fi urmatoarea:
2 x 400 mg capsule de trei ori pe zi. Această doză inițială trebuie continuată timp de 3 până la 8 
săptămâni înainte ca doza să fie redusă treptat la 1 capsulă de trei ori pe zi.

EFECTE ADVERSE ȘI PRECAUȚII SPECIALE:
Au apărut hiperkinezie, insomnie, creștere în greutate, somnolență, somnolență, nervozitate și 
depresie.
Diareea și erupțiile cutanate pot apărea mai rar, de asemenea, agitația.
Piracetamul este excretat aproape exclusiv prin rinichi, de aceea trebuie utilizat cu prudență atunci când 
se tratează pacienții cu insuficiență renală cunoscută.

SIMPTOME CUNOSCUTE ALE SUPRDOSAJULUI ȘI PARTICULARITĂȚI ALE TRATAMENTULUI 
SĂU: Vezi EFECTE SECUNDARE ȘI PRECAUȚII SPECIALE. Tratamentul este de susținere și 
simptomatic.

IDENTIFICARE:
Capsulă opac portocaliu și alb cu „NOOTROPIL” imprimat pe ea.

PREZENTARE:
Recipiente cu 60, 90 și 240 capsule a câte 400 mg fiecare.

INSTRUCȚIUNI DE DEPOZITARE:
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Source : Glaxo Smith Kline

www.911globalmeds.com/buy-piracetam-nootropil-online
https://gskpro.com/content/dam/global/hcpportal/en_BW/PI/Nootropil-capsules-15-09-1976.pdf


A se păstra la temperaturi sub 25°C.

A se proteja de umiditate.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

NUMĂR DE ÎNREGISTRARE:
F/1.1/184

NUMELE ȘI ADRESA DE AFACERI A DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE: 
GlaxoSmithKline Africa de Sud (Pty) Ltd 39 Hawkins Avenue

Epping Industria 1, 7460

DATA PUBLICĂRII ACESTUI PROSPECT: 15 septembrie 
1976

Nr. reg. Botswana BOT0801441 S2

Reg Nr. Namibia 90/1.1/001634 NS2
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