
Copii

Rupatadină
Acest medicament nu este destinat copiilor sub 2 ani sau cu 
o greutate mai mică de 10 kg.1 mg/ml soluție orală

rupatadină Alte medicamente și Rupatadină
Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați 
luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente.

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 sau 

farmacistului.

• 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 dumneavoastră.

• Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră 

sau farmacistului. Aceasta include orice posibile reacții adverse care nu sunt 

enumerate în acest prospect. Vezi secțiunea 4.

Dacă luați Rupatadină, nu luați medicamente care conțin 
ketoconazol (medicament pentru infecții fungice) sau eritromicină 
(medicament pentru infecții bacteriene).

Dacă luați medicamente deprimante ale sistemului nervos central, 
medicamente cu statine (medicamente utilizate pentru a trata 
nivelurile ridicate de colesterol) sau midazolam (medicament utilizat 
pentru sedarea de scurtă durată), adresați-vă medicului 
dumneavoastră pentru sfatul înainte de a lua Rupatadină.

Rupatadină cu alimente, băuturi și alcool 
Rupatadina poate fi luată cu sau fără alimente.

Ce este în acest prospect
1. Ce este Rupatadina și pentru ce se utilizează.
2. Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Rupatadină.
3. Cum să luați Rupatadină.
4. Reacții adverse posibile.
5. Cum se păstrează Rupatadina.
6. Conținutul ambalajului și alte informații.

Rupatadina nu trebuie luată în asociere cu suc de 
grepfrut, deoarece aceasta poate crește nivelul de 
Rupatadină din organism.
Rupatadina, în doză de 10 mg, nu crește 
somnolența produsă de alcool.

Sarcina și alăptarea
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.1. Ce este Rupatadina și 

pentru ce se utilizează
Conducerea și folosirea utilajelor

Acest medicament conține substanța activă rupatadină, care 
este un antihistaminic. La doza recomandată, Rupatadina nu este de așteptat să vă influențeze 

capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Cu toate acestea, 
atunci când începeți să luați Rupatadină, trebuie să aveți grijă să vedeți cum 
vă afectează tratamentul înainte de a conduce vehicule sau de a folosi 
utilaje.

Soluția orală de rupatadină ameliorează simptomele rinitei 
alergice, cum ar fi strănutul, curgerea nasului, congestia 
nazală, mâncărimea ochilor și nasului la copiii cu vârsta 
cuprinsă între 2 și 11 ani.

Rupatadină soluție orală este, de asemenea, utilizată pentru 
ameliorarea simptomelor asociate cu urticarie (o erupție cutanată 
alergică), cum ar fi mâncărime și urticarie (roșeață și umflare a pielii 
localizate) la copiii cu vârsta cuprinsă între 2 și 11 ani.

Rupatadina conține zaharoză, 
parahidroxibenzoat de metil și propilenglicol
Acest medicament conține zaharoză, deci poate fi dăunător 
pentru dinți. Dacă medicul dumneavoastră v-a spus că aveți 
intoleranță la unele zaharuri, adresați-vă medicului 
dumneavoastră înainte de a lua acest medicament.2. Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi 

Rupatadină Acest medicament conține parahidroxibenzoat de 
metil, care poate provoca reacții alergice (posibil 
întârziate).Nu luați Rupatadină

• Dacă sunteți alergic la rupatadină sau la oricare dintre celelalte 
componente ale acestui medicament (enumerate la punctul 6).

Acest medicament conține propilenglicol 200 mg în 
fiecare ml.

Avertismente și precauții Dacă copilul dumneavoastră are mai puțin de 5 ani, discutați cu medicul 
dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de a-i administra acest 
medicament, în special dacă utilizează alte medicamente care conțin 
propilenglicol sau alcool.

Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul 

înainte de a lua Rupatadină.

Dacă suferiți de insuficiență renală sau hepatică, cereți sfatul 
medicului dumneavoastră. Utilizarea rupatadinei nu este în 
prezent recomandată la pacienții cu insuficiență renală sau 
hepatică.

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, nu luați acest medicament decât dacă 
este recomandat de medicul dumneavoastră. Medicul dumneavoastră 
poate efectua controale suplimentare în timp ce luați acest medicament.

Dacă aveți un nivel scăzut de potasiu în sânge și/sau dacă aveți un 
anumit model anormal al bătăilor inimii (prelungirea cunoscută a 
intervalului QTc pe ECG) care poate apărea în unele forme de boli de 
inimă, adresați-vă medicului dumneavoastră pentru sfatul.

Dacă suferiți de o boală hepatică sau renală, nu luați acest medicament 
decât dacă vă recomandă medicul dumneavoastră. Medicul 
dumneavoastră poate efectua controale suplimentare în timp ce luați 
acest medicament.
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Acest medicament conține mai puțin de 1 mmol de sodiu 
(23 mg) per 1 ml, adică practic „fără sodiu”.

5. Cum se păstrează Rupatadină

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.
3. Cum să luați Rupatadină Acest medicament nu necesită condiții 

speciale de păstrare.Luați întotdeauna Rupatadină exact așa cum v-a spus medicul 
dumneavoastră. Consultați medicul sau farmacistul dacă nu 
sunteți sigur.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă 
pe flacon și pe cutie, după EXP. Data de expirare se referă la 
ultima zi a lunii respective. Perioada de valabilitate după prima 
deschidere este aceeași cu data de expirare plasată pe cutie și 
pe flacon.

Acest medicament este pentru uz oral.

Dozaj la copiii cu greutatea de 25 kg sau mai mult:5 ml (5 
mg de rupatadină) soluție orală o dată pe zi, cu sau fără 
alimente. 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 ajuta la 
protejarea mediului.

Dozaj la copiii cu o greutate egală sau mai mare de 10 kg 
până la mai puțin de 25 kg:2,5 ml (2,5 mg de rupatadină) 
soluție orală o dată pe zi, cu sau fără alimente.
Medicul dumneavoastră vă va spune cât timp va dura tratamentul 
dumneavoastră cu Rupatadină.

6. Conținutul ambalajului și 
alte informații

Instructiuni de folosire:

• Pentru a deschide sticla apăsați capacul și rotiți-l în sens invers 

acelor de ceasornic.

Ce conține Rupatadină
• Substanța activă este rupatadina. Fiecare ml conține 1 mg de 

rupatadină (sub formă de fumarat).• Luați seringa și puneți-o în dopul perforat și 
întoarceți flaconul cu susul în jos. • Celelalte ingrediente sunt:

propilenglicol (E1520), acid citric anhidru, fosfat 
disodic anhidru, zaharină sodică, zaharoză, 
parahidroxibenzoat de metil (E218), galben de 
chinolină (E104), aromă de banană,
apa purificata. Vezi secțiunea 2 „Rupatadina conține 
zaharoză, parahidroxibenzoat de metil și propilen 
glicol”.

• Umpleți seringa cu doza prescrisă.
• Se administrează direct din seringa dozatoare.
• Spălați seringa după utilizare.

Dacă luați mai multă Rupatadină decât trebuie
Dacă ați luat accidental o doză mare din medicamentul dumneavoastră, 
adresați-vă imediat medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Dacă uitaţi să luaţi Rupatadină Cum arată Rupatadină și conținutul 
ambalajuluiNu luați o doză dublă pentru a compensa dozele 

individuale uitate. Rupatadina este o soluție orală limpede, galbenă.

Rupatadina este ambalată într-o sticlă de plastic de culoare 
chihlimbar, cu dop perforat și capac pentru copii. Fiecare flacon 
conține 120 ml soluție de rupatadină. În ambalaj este furnizată o 
seringă orală de 5 ml gradată la intervale de 0,25 ml.

4. Reacții adverse posibile

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

Reacții adverse frecvente (pot afecta până la 1 din 10 
persoane):

Deținătorul autorizației de introducere pe piață:

Aspire Pharma Limited
Unit 4, Rotherbrook Court Bedford Road, 
Petersfield Hampshire, GU32 3QG, 
Regatul Unit

Dureri de cap și somnolență.

Reacții adverse mai puțin frecvente (pot afecta până la 1 din 

100 de persoane):

Gripa, rinofaringită, infecții ale tractului respirator superior, 
eozinofilie, neutropenie, amețeli, greață, eczeme, transpirații 
nocturne și oboseală.

Producător:
Italfarmaco SA
San Rafael, 3
Pol. Ind. Alcobendas
E-28108 Alcobendas, Spania

Raportarea efectelor secundare

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 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 
(site-ul web: 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.
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