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(acid tolfenamic)

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament, deoarece conține 

informații importante pentru dumneavoastră.

-
-
-

Păstrați acest prospect. Este posibil să fie nevoie să-l citiți din nou.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei.

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu-l transmite altora. Le poate dăuna,
chiar dacă semnele lor de boală sunt aceleași cu ale tale.

Dacă manifestați orice reacție adversă, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei. Aceasta include orice posibile reacții 

adverse care nu sunt enumerate în acest prospect. Vezi secțiunea 4.

-

Ce este în acest prospect:
1. Ce este Acid tolfenamic 200 mg comprimate și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte de a lua Acid tolfenamic 200 mg comprimate
3. Cum să luați Acid tolfenamic 200 mg comprimate
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Acid tolfenamic 200 mg comprimate
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Acid tolfenamic 200 mg comprimate și pentru ce se utilizează

Acidul tolfenamic face parte dintr-un grup de medicamente numite medicamente antiinflamatoare 
nesteroidiene (AINS). AINS reduc durerea.

Comprimatele de acid tolfenamic 200 mg sunt eficiente în tratarea durerii asociate cu un atac acut de 
migrenă la adulți.

2. Ce trebuie să știți înainte de a lua Acid tolfenamic 200 mg comprimate

Nu luați Acid tolfenamic 200 mg comprimate dacă aveți
-
-

sunteți alergic la acidul tolfenamic sau la oricare dintre celelalte componente (enumerate la secțiunea 6) 
ați avut anterior reacții alergice (de exemplu astm bronșic, scurgeri nazale, urzică sau umflarea feței, 
buzelor, limbii sau gâtului) când luați ibuprofen, aspirină sau alte AINS au insuficiență hepatică, renală 
sau cardiacă severă
sunteți în ultimele trei luni de sarcină
aveți sau aveți antecedente de ulcer peptic recurent sau sângerare peptică (ulcer sau sângerare la nivelul 
stomacului sau duodenului)
ați avut vreodată sângerare sau perforație în tractul digestiv din cauza tratamentului cu AINS

-
-
-

-

Avertismente și precauții
Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de a lua Acid tolfenamic 200 mg comprimate.

Aveți grijă deosebită când utilizați Acid tolfenamic 200 mg comprimate dacă aveți

- luați alte AINS, inclusiv AINS cunoscute ca inhibitori ai COX-2
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sunt în vârstă

au sau au avut astm
aveți scăderea funcției inimii, ficatului sau rinichilor 
aveți sau ați avut tensiune arterială crescută
ați avut o boală gastrointestinală (boala Crohn sau inflamația colonului și a rectului) aveți o 
boală a țesutului conjunctiv, cum ar fi lupusul eritematos sistemic (LES)
aveți boală cardiovasculară, boală arterială periferică și/sau boală cerebrovasculară; ați 
avut ulcer peptic, sângerare intestinală sau perforație

Medicamente precum Acid tolfenamic 200 mg comprimate pot fi asociate cu un risc mic crescut de atac de 
cord („infarct miocardic”) sau accident vascular cerebral. Orice risc este mai probabil cu doze mari și 
tratament prelungit. Nu depășiți doza recomandată sau durata tratamentului.

Dacă aveți probleme cu inima, accident vascular cerebral anterior sau credeți că ați putea fi expus riscului acestor afecțiuni (de 

exemplu, dacă aveți hipertensiune arterială, diabet zaharat, colesterol crescut, trigliceride crescute sau sunteți fumător), trebuie să 

discutați despre tratamentul dumneavoastră cu medicul dumneavoastră sau farmacist.

Copii
Utilizarea la copii nu este recomandată

Alte medicamente și comprimate de acid tolfenamic 200 mg
Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte 
medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripție medicală.
- Orice alte AINS (inclusiv aspirina), ca acid tolfenamic 200 mg comprimate pot crește riscul 

de reacții adverse
Glicozide cardiace (medicamente pentru inimă), deoarece Acid tolfenamic 200 mg comprimate pot crește riscul de 
reacții adverse și pot agrava insuficiența cardiacă
Corticosteroizi (utilizați pentru a trata diferite afecțiuni inflamatorii), deoarece Acid tolfenamic 200 mg 
comprimate poate crește riscul de reacții adverse gastrointestinale
Chinolone (antibiotice), deoarece Acid tolfenamic 200 mg comprimate pot crește riscul de a 

dezvolta convulsii
Tacrolimus, ciclosporină (medicamente utilizate pentru suprimarea sistemului imunitar), deoarece Acid 
tolfenamic 200 mg comprimate poate crește riscul afecțiunilor renale

Comprimate de apă (medicament diuretic), deoarece Acid tolfenamic 200 mg comprimate poate crește riscul de 
probleme renale

Medicamente utilizate pentru a trata anxietatea și depresia cunoscute sub numele de inhibitori selectivi ai recaptării 

serotoninei (ISRS)

Medicamente utilizate pentru tratarea hipertensiunii 

arteriale Mifepristonă (pilula de avort)

Litiu (utilizat pentru a trata anumite afecțiuni mentale) Metotrexat (utilizat pentru a 

trata, de exemplu, cancerul, psoriazisul și reumatismul) Diluanți ai sângelui, cum ar 

fi warfarina sau aspirina

Zidovudină (utilizată în cazuri de infecție cu HIV)

-

-

-

-

-

-

-
-
-
-
-
-

Acid tolfenamic 200 mg comprimate cu alimente, băuturi și alcool Comprimatele 
de acid tolfenamic 200 mg trebuie luate cu sau după masă. medicamentul 
dumneavoastră.

Bea un pahar de apă cu

Sarcina, alăptarea și fertilitatea
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Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului 
dumneavoastră sau farmacistului pentru sfatul înainte de a lua acest medicament.

Au fost raportate anomalii la copiii ale căror mame au luat AINS în timpul sarcinii. În timpul primului și 
al doilea trimestru de sarcină, acidul tolfenamic nu trebuie administrat decât dacă este absolut 
necesar. Nu trebuie să luați acid tolfenamic în ultimele trei luni de sarcină, deoarece acesta poate 
afecta funcția renală și circulația copilului, coagularea sângelui atât la mamă, cât și la copil și travaliul.

Acidul tolfenamic trebuie evitat dacă alăptați, deoarece cantități mici de medicament pot 
trece în laptele matern.

Acid tolfenamic 200 mg comprimate poate face mai dificilă rămânerea gravidă. Trebuie să vă 
informați medicul dacă intenționați să rămâneți gravidă sau dacă aveți probleme în a rămâne 
gravidă.

Conducerea și folosirea utilajelor
Acid tolfenamic 200 mg comprimate poate provoca amețeli, somnolență, epuizare și tulburări de vedere. 
Dacă sunteți afectat de acestea, nu conduceți vehicule și nu folosiți utilaje.

Informații importante despre unele componente ale comprimatelor de acid tolfenamic 200 mg 
Comprimatele de acid tolfenamic 200 mg conțin mai puțin de 1 mmol de sodiu (23 mg) per comprimat, adică 
practic „fără sodiu”.

3. Cum să luați Acid tolfenamic 200 mg comprimate

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Consultați 
medicul sau farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Medicul dumneavoastră vă va prescrie o doză potrivită pentru dumneavoastră. În funcție de răspunsul dumneavoastră, doza poate fi repetată

o singura datadupa 1-2 ore.

Comprimatul trebuie administrat oral (pe gură).

Comprimatul trebuie înghițit întreg. Bea un pahar cu apă împreună cu medicamentul.

Doza uzuală este:

Adulti:
Migrenă – atacuri acute: 200 mg când apar primele simptome de migrenă. Tratamentul se poate 
repeta o data dupa 1-2 ore daca nu se obtine un efect satisfacator.

Utilizare la copii:
Utilizarea la copii nu este recomandată.

Vârstnici:
Medicul dumneavoastră vă va prescrie o doză potrivită pentru dumneavoastră.

Dacă luați mai multe comprimate de Acid tolfenamic 200 mg decât trebuie
Dacă ați luat mai multe comprimate de Acid tolfenamic 200 mg decât trebuie, adresați-vă imediat medicului 
dumneavoastră sau spitalului local.

Dacă uitați să luați Acid tolfenamic 200 mg comprimate
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Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să luați Acid tolfenamic 200 mg comprimate
Este foarte important să luați medicamentul așa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Nu trebuie să încetați 
brusc să luați Acid tolfenamic 200 mg comprimate, înainte de a vorbi despre asta cu medicul dumneavoastră.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la utilizarea acestui medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Dacă suferiți de oricare dintre următoarele reacții adverse în orice moment în timpul tratamentuluiNU 
LUATImedicamentul șisolicitați imediat ajutor medical:
-
-
-

Treceți sânge în fecale (scaune/mișcări) Treceți 
scaune negre cu gudron
Vărsă orice sânge sau particule întunecate care arată ca zațul de cafea

NU LUATImedicamentul și spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți:
-
-

Indigestie sau arsuri la stomac

Dureri de stomac sau alte simptome anormale ale stomacului

Dacă apare oricare dintre următoarele reacții adverse grave,NU LUATIacest medicament și adresați-vă imediat 
medicului dumneavoastră sau mergeți direct la departamentul de urgență al celui mai apropiat spital.
-
-
-
-
-

Ulcer peptic (eructații, disconfort în stomac, vărsături) 
Sângerări gastro-intestinale
O reacție alergică la șoc (respirație scurtă, erupție cutanată sau respirație 
șuierătoare) Umflarea feței, buzelor, limbii sau gâtului
Reacții cutanate grave cu erupții cutanate buloase/blistere, inflamație a pielii și/sau a stratului 
superior al pielii, de exemplu, sindromul Stevens Johnson și necroliza epidermică toxică (foarte rare)

Lipsa unui tip de globule albe (simptome asemănătoare gripei, răceală, febră mare, dureri în gât) Scăderea 
numărului tuturor celulelor sanguine (simptome asemănătoare gripei, oboseală, amețeli, sângerări spontane)

Meningită (găt înțepenit, dureri de cap, febră, greață, vărsături sau dezorientare) 
Pete roșiatice sau violete pe piele
Halucinații
Inflamație a ficatului (îngălbenirea pielii sau a albului ochilor) 
Inflamație a rinichilor și insuficiență renală (tulburări de urinare) 
Scaune cu sânge
Vărsături de sânge
Reacții alergice cum ar fi astm bronșic, astm bronșic agravat, respirație șuierătoare, dificultăți de respirație 
Inflamație a pancreasului (pancreatită) Hipertensiune arterială (hipertensiune arterială)

Infarct

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Alte reacții adverse includ următoarele și trebuie să informați medicul dumneavoastră de îndată ce observați oricare dintre 
acestea:
-
-
-
-

Umflătură
Greaţă
Vărsături
Diaree
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-
-
-
-
-
-

flatulență (vânt)
Constipație
Indigestie
Dureri de stomac
Inflamația gurii sau a stomacului
Agravarea bolilor gastrointestinale (boala Crohn sau inflamația colonului și 
rectului)
Eczemă

Mâncărime

Erupție de urzică

Tulburări vizuale
Durere în ochi și/sau pierderea vederii 
Dureri de cap
Senzație de ace pe piele Depresie

Confuzie
Tinitus
Tremur sau tremur
Senzație de bucurie
Ameţeală
Vag sentiment de slăbiciune 
Epuizare
Somnolenţă
Durere ușoară la urinare
Decolorarea urinei (puțin mai de culoare lămâie) 
Scăderea funcției hepatice sau renale
Sensibilitate la lumină

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Medicamente precum Acid tolfenamic 200 mg comprimate pot fi asociate cu un risc mic crescut de atac de cord 
(„infarct miocardic”) sau accident vascular cerebral.

Raportarea efectelor secundare

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei. Aceasta include orice 
reacții adverse posibile care nu sunt enumerate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin 
intermediul sistemului Yellow Card la:www.mhra.gov.uk/yellowcard sau căutați MHRA Yellow Card în Google Play sau Apple App 
Store.

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de mai multe informații privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Acid tolfenamic 200 mg comprimate

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie. Data de expirare se referă la 
ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei uzate sau a reziduurilor menajere. Întrebați-vă farmacistul cum să 
aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor contribui la protejarea mediului.

A se păstra la temperaturi sub 25ºC.
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6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Acid tolfenamic 200 mg comprimate
- Substanța activă este acidul tolfenamic.
- Celelalte componente sunt:   amidon de porumb, amidon glicolat de sodiu, macrogol, acid 

alginic, celuloză microcristalină, croscarmeloză sodică, siliciu coloidal anhidru și stearil 
fumarat de sodiu.

Cum arată Acid tolfenamic 200 mg comprimate și conținutul ambalajului
Comprimatele de acid tolfenamic 200 mg sunt comprimate albe, ovale, convexe, marcate cu marcajele FM7 și GEA 
pe o parte.

Comprimatele de acid tolfenamic 200 mg sunt ambalate în blistere sau recipiente de polietilenă pentru tablete și sunt disponibile în 

pachete cu 3, 10 și 30 de comprimate. Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Deținătorul autorizației de punere pe piață
A/S GEA Farmaceutisk Fabrik, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Copenhaga S, Danemarca.

Producător
FAMAR SA, 7 Anthoussas Av., 153 44 Anthoussa Attiki, Grecia sau

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Copenhaga S, Danemarca

Distribuit de:Galen Limited, Seagoe Industrial Estate, Craigavon, BT63 5UA, Marea Britanie.

Acest prospect a fost revizuit ultima dată în iunie 2020.
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