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Oseltamivir
pronuntat ca (os el tam' I vir)

de ce este prescris acest medicament?

Oseltamivir este utilizat pentru a trata unele tipuri de infecții gripale („gripa”) la adulți, copii și sugari (cu vârsta mai mare 

de 2 săptămâni) care au avut simptome de gripă timp de cel mult 2 zile. Acest medicament este, de asemenea, utilizat 

pentru a preveni unele tipuri de gripă la adulți și copii (cu vârsta mai mare de 1 an) atunci când au petrecut timp cu cineva 

care are gripă sau când există un focar de gripă. Oseltamivirul face parte dintr-o clasă de medicamente numite inhibitori 

de neuraminidază. Funcționează prin oprirea răspândirii virusului gripal în organism. Oseltamivirul ajută la scurtarea 

timpului în care persistă simptomele gripei, cum ar fi nasul înfundat sau curgerea, durerea în gât, tuse, dureri musculare 

sau articulare, oboseală, dureri de cap, febră și frisoane. Oseltamivirul nu va preveni infecțiile bacteriene, care pot apărea 

ca o complicație a gripei.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Oseltamivir se prezintă sub formă de capsulă și suspensie (lichid) de administrat pe cale orală. Când oseltamivirul este utilizat 

pentru a trata simptomele gripei, se ia de obicei de două ori pe zi (dimineața și seara) timp de 5 zile. Când oseltamivirul este utilizat 

pentru prevenirea gripei, de obicei se ia o dată pe zi timp de cel puțin 10 zile sau până la 6 săptămâni în timpul unui focar de gripă 

comunitară. Oseltamivir poate fi luat cu sau fără alimente, dar este mai puțin probabil să provoace tulburări de stomac dacă este 

luat cu alimente sau lapte. Urmați cu atenție instrucțiunile de pe eticheta rețetei și cereți medicului dumneavoastră sau 

farmacistului să vă explice orice parte pe care nu o înțelegeți. Luați oseltamivir exact conform instrucțiunilor. Nu luați mai mult sau 

mai puțin sau luați mai des decât este prescris de medicul dumneavoastră.

Este important să cunoașteți doza de medicamente prescrisă de medicul dumneavoastră și să utilizați un dispozitiv 
de măsurare care va măsura doza cu precizie. Dacă luați singur medicamentul sau îl administrați unui copil cu vârsta 
mai mare de 1 an, puteți utiliza dispozitivul furnizat de producător pentru a măsura doza conform instrucțiunilor de 
mai jos. Dacă administrați medicamentul unui copil cu vârsta sub un an, nu trebuie să utilizați dispozitivul de 
măsurare furnizat de producător, deoarece nu poate măsura cu precizie dozele mici. În schimb, utilizați dispozitivul 
furnizat de farmacistul dumneavoastră. Dacă suspensia comercială nu este disponibilă și farmacistul vă pregătește o 
suspensie, el sau ea vă va furniza un dispozitiv pentru a vă măsura doza. Nu utilizați niciodată o linguriță de uz casnic 
pentru a măsura dozele de suspensie orală de oseltamivir.

Dacă administrați suspensia comercială unui adult sau unui copil cu vârsta peste un an, 
urmați acești pași pentru a măsura doza folosind seringa furnizată:

1. Agitați bine suspensia (pentru aproximativ 5 secunde) înainte de fiecare utilizare pentru a amesteca medicamentul în mod uniform.

2. Deschideți flaconul împingând în jos capacul și rotind capacul în același timp.
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3. Împingeți pistonul dispozitivului de măsurare complet în jos până la vârf.

4. Introduceți ferm vârful dispozitivului de măsurare în deschiderea din partea superioară a sticlei.

5. Întoarceți sticla (cu dispozitivul de măsurare atașat) cu susul în jos.

6. Trageți încet pistonul înapoi până când cantitatea de suspensie prescrisă de medicul dumneavoastră umple dispozitivul de 

măsurare până la marcajul corespunzător. Este posibil ca unele doze mai mari să fie măsurate folosind dispozitivul de măsurare 

de două ori. Dacă nu sunteți sigur cum să măsurați corect doza prescrisă de medicul dumneavoastră, adresați-vă medicului 

dumneavoastră sau farmacistului.

7. Întoarceți sticla (cu dispozitivul de măsurare atașat) cu partea dreaptă în sus și îndepărtați încet dispozitivul de 
măsurare.

8. Luați oseltamivir direct în gură de la dispozitivul de măsurare; nu amestecați cu alte lichide.

9. Puneți capacul pe flacon și închideți ermetic.

10. Scoateți pistonul din restul dispozitivului de măsurare și clătiți ambele părți sub jet de apă de la robinet. Lăsați 
piesele să se usuce la aer înainte de a le pune la loc pentru următoarea utilizare.

Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru a afla cum ar trebui să măsurați o doză de suspensie de 

oseltamivir dacă nu aveți dispozitivul de măsurare care a venit cu acest medicament.

Dacă aveți dificultăți la înghițirea capsulelor, medicul dumneavoastră vă poate spune să 
deschideți capsula și să amestecați conținutul cu un lichid îndulcit. Pentru a pregăti doze de 
oseltamivir pentru persoanele care nu pot înghiți capsulele:

1. Țineți capsula deasupra unui bol mic și trageți cu grijă capsula pentru a deschide și goliți toată pulberea din 
capsulă în bol. Dacă medicul dumneavoastră v-a recomandat să luați mai mult de o capsulă pentru doza 
dumneavoastră, atunci deschideți numărul corect de capsule în bol.

2. Adăugați în pudră o cantitate mică de lichid îndulcit, cum ar fi sirop de ciocolată obișnuit sau fără zahăr, sirop 
de porumb, topping de caramel sau zahăr brun deschis dizolvat în apă.

3. Amestecați amestecul.

4. Înghițiți imediat întregul conținut al acestui amestec.

Continuați să luați oseltamivir până când terminați prescripția, chiar dacă începeți să vă simțiți mai bine. Nu încetați să luați 

oseltamivir fără a discuta cu medicul dumneavoastră. Dacă încetați să luați oseltamivir prea devreme sau săriți peste doze, este 

posibil ca infecția dumneavoastră să nu fie tratată complet sau să nu fiți protejat de gripă.

Dacă vă simțiți mai rău sau dezvoltați noi simptome în timp ce luați oseltamivir sau dacă simptomele gripei nu încep să se amelioreze, adresați-vă 

medicului dumneavoastră.

Adresați-vă farmacistului sau medicului dumneavoastră pentru o copie a informațiilor producătorului pentru pacient.

există utilizări pentru acest medicament

Oseltamivirul poate fi utilizat pentru tratarea și prevenirea infecțiilor cauzate de gripa aviară (pasăre) (un virus care infectează 

de obicei păsările, dar poate provoca și boli grave la oameni). De asemenea, oseltamivirul poate fi utilizat pentru tratarea și 

prevenirea infecțiilor cauzate de gripa A (H1N1).
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Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a lua oseltamivir,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la oseltamivir, la orice alte medicamente sau la oricare dintre 

ingredientele din capsulele sau suspensiile de oseltamivir. Întrebați-vă farmacistul sau verificați informațiile despre pacient ale 

producătorului pentru o listă a ingredientelor.

spuneți medicului dumneavoastră ce medicamente eliberate pe bază de rețetă și fără prescripție medicală, vitamine, 
suplimente nutritive și produse pe bază de plante pe care le luați sau intenționați să luați. Asigurați-vă că menționați oricare 
dintre următoarele: medicamente care afectează sistemul imunitar, cum ar fi azatioprina (Imuran); ciclosporină (Neoral, 
Sandimmune); medicamente pentru chimioterapie pentru cancer; metotrexat (Rheumatrex); sirolimus (Rapamune); steroizi 
orali, cum ar fi dexametazonă (Decadron, Dexone), metilprednisolon (Medrol) și prednison (Deltasone); sau tacrolimus 
(Prograf). Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu 
atenție pentru efectele secundare.

spuneți medicului dumneavoastră dacă ați luat vreodată oseltamivir pentru a trata sau a preveni gripa.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți vreo boală sau afecțiune care vă afectează sistemul imunitar, cum ar fi 
virusul imunodeficienței umane (HIV) sau sindromul imunodeficienței dobândite (SIDA) sau dacă aveți boală de inimă, 
plămâni sau rinichi.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Dacă rămâneți gravidă în 

timp ce luați oseltamivir, adresați-vă medicului dumneavoastră.

Trebuie să știți că oamenii, în special copiii și adolescenții, care au gripă pot deveni confuzi, agitați sau 
anxioși și pot avea un comportament ciudat, pot avea convulsii sau pot halucina (văd lucruri sau auzi 
voci care nu există) sau se pot răni sau sinucide. . Dumneavoastră sau copilul dumneavoastră puteți 
dezvolta aceste simptome indiferent dacă dumneavoastră sau copilul dumneavoastră utilizați sau nu 
oseltamivir, iar simptomele pot începe la scurt timp după începerea tratamentului dacă utilizați 
medicamentul. Dacă copilul dumneavoastră are gripă, ar trebui să-i urmăriți foarte atent 
comportamentul și să sunați imediat medicul dacă devine confuz sau se comportă anormal. Dacă aveți 
gripă, dumneavoastră, familia sau îngrijitorul dumneavoastră ar trebui să suni imediat medicul dacă 
devii confuz, te comporți anormal sau te gândești să te rănești.

întrebați medicul dumneavoastră dacă ar trebui să vă vaccinați antigripal în fiecare an. Oseltamivirul nu ia locul unui vaccin anual 

antigripal. Dacă ați primit sau intenționați să primiți vaccinul intranazal antigripal (FluMist; vaccin antigripal care este pulverizat în nas), 

trebuie să spuneți medicului dumneavoastră înainte de a lua oseltamivir. Oseltamivirul poate face ca vaccinul intranazal antigripal să 

fie mai puțin eficient dacă este administrat cu până la 2 săptămâni după sau cu până la 48 de ore înainte de administrarea vaccinului 

intranazal antigripal.

dacă aveți intoleranță la fructoză (o afecțiune moștenită în care organismul nu are proteinele necesare descompunerii 
fructozei, un zahăr din fructe, cum ar fi sorbitolul), trebuie să știți că suspensia de oseltamivir este îndulcită cu sorbitol. 
Spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți intoleranță la fructoză.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Dacă uitați să luați o doză, luați-o imediat ce vă amintiți. Dacă nu sunt mai mult de 2 ore înainte de următoarea doză 

programată, sări peste doza omisă și continuați programul de dozare obișnuit. Dacă omiteți mai multe doze, sunați la 

medicul dumneavoastră pentru instrucțiuni. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza omisă.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a699040.html 3/6



14.04.22, 13:13 Oseltamivir: MedlinePlus informații despre medicamente

Oseltamivir poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste 
simptome este severe sau nu dispare:

greaţă

vărsături

dureri de stomac

diaree

durere de cap

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome sau cele menționate 
în secțiunea PRECAUȚII SPECIALE, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră:

erupții cutanate, urticarie sau vezicule pe piele

afte bucale

mâncărime

umflarea feței sau a limbii

dificultăți de respirație sau de înghițire

răguşeală

confuzie

probleme de vorbire

mișcări tremurate

halucinații (a vedea lucruri sau a auzi voci care nu există)

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport online programului 

MedWatch de raportare a evenimentelor adverse al Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) sau la telefon 
(1-800-332-1088).

ce ar trebui să știu despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?

Păstrați acest medicament în recipientul în care a intrat și la îndemâna copiilor. Păstrați capsulele la 
temperatura camerei și ferite de excesul de căldură și umiditate (nu în baie). Suspensia comercială de 
oseltamivir poate fi păstrată la temperatura camerei timp de până la 10 zile sau la frigider până la 17 zile. 
Suspensia de oseltamivir preparată de un farmacist poate fi păstrată la temperatura camerei până la 5 zile sau 
la frigider până la 35 de zile. Nu congelați suspensia de oseltamivir.

Este important să păstrați toate medicamentele la vederea și la îndemâna copiilor, deoarece multe recipiente (cum ar fi 

pastilele săptămânale și cele pentru picături pentru ochi, creme, plasturi și inhalatoare) nu sunt rezistente la copii, iar 

copiii mici le pot deschide cu ușurință. Pentru a proteja copiii mici de otrăvire, încuiați întotdeauna capacele de siguranță 

și plasați imediat medicamentul într-un loc sigur - unul care este sus, departe și departe de vederea și de îndemâna lor.

http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]
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Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii și 

alte persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel mai bun 

mod de a vă elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Discutați cu farmacistul sau contactați 

departamentul local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare din comunitatea dvs. Consultați site-ul FDA 

privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pentru mai multe informații dacă 

nu aveți acces la un program de preluare.

n caz de urgență/suprdozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și 

online lahttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o criză, are 

dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

Simptomele supradozajului pot include:

greaţă

vărsături

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Oseltamivir nu vă va împiedica să dați gripă altora. Ar trebui să vă spălați frecvent mâinile și să evitați 
practici precum împărțirea paharelor și a ustensilelor care pot răspândi virusul altora.

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă ia medicamentele. Rețeta dumneavoastră probabil nu poate fi reîncărcată. Dacă mai aveți simptome de gripă 

după ce ați terminat de administrat oseltamivir, adresați-vă medicului dumneavoastră.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție 

medicală pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte suplimente alimentare. Ar trebui 

să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat într-un spital. De asemenea, este o 

informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

nume rand

Tamiflu®

Ultima revizuire - 15.01.2018

Aflați cum să citați această pagină
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pentru uz comercial trebuie să fie autorizat de ASHP.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a699040.html 5/6

http://goo.gl/c4Rm4p
https://www.poisonhelp.org/help
https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html


14.04.22, 13:13 Oseltamivir: MedlinePlus informații despre medicamente

Biblioteca Națională de Medicină 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamentul de Sănătate și Servicii Umane din SUA

Institute Naționale de Sănătate

Ultima actualizare a paginii: 25 martie 2022

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a699040.html 6/6

https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

	Untitled

