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Tapentadol
pronunțat ca (ta pen' ta dol)

AVERTISMENT IMPORTANT:

Tapentadolul poate crea obișnuință, în special în cazul utilizării prelungite. Luați tapentadol 
exact conform instrucțiunilor. Nu luați mai mult, luați-l mai des sau luați-l într-un mod diferit 
de cel recomandat de medicul dumneavoastră. În timp ce luați tapentadol, discutați cu 
furnizorul de asistență medicală despre obiectivele dvs. de tratament al durerii, durata 
tratamentului și alte modalități de a vă gestiona durerea. Spuneți medicului dumneavoastră 
dacă dumneavoastră sau cineva din familia dumneavoastră beți sau ați băut vreodată cantități 
mari de alcool, consumați sau ați consumat vreodată droguri stradale, sau ați folosit în exces 
medicamente pe bază de rețetă, sau ați avut o supradoză sau dacă aveți sau ați avut vreodată 
depresie sau o altă boală psihică. Există un risc mai mare de a utiliza excesiv tapentadol dacă 
aveți sau ați avut vreodată oricare dintre aceste afecțiuni.

Tapentadolul poate provoca probleme respiratorii grave sau care pun viața în pericol, în special 
în primele 24 până la 72 de ore de tratament și oricând doza dumneavoastră este crescută. 
Medicul dumneavoastră vă va ajusta doza pentru a vă controla durerea și pentru a reduce riscul 
de a avea probleme grave de respirație. Spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați 
avut vreodată respirație încetinită sau astm. Medicul dumneavoastră vă va spune probabil să nu 
luați tapentadol. De asemenea, spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut 
vreodată boală pulmonară, cum ar fi boala pulmonară obstructivă cronică (BPOC; un grup de 
boli pulmonare care include bronșită cronică și emfizem), o leziune a capului, o tumoare pe 
creier sau orice afecțiune care crește cantitatea de presiune în creierul tău. Riscul de a dezvolta 
probleme de respirație poate fi mai mare dacă sunteți un adult în vârstă sau sunteți slăbit sau 
subnutrit din cauza bolii.

Luarea anumitor alte medicamente în timpul tratamentului cu tapentadol poate crește riscul de a avea probleme de 

respirație sau alte probleme grave de respirație care pun viața în pericol, sedare sau comă. Spuneți medicului 

dumneavoastră dacă luați sau intenționați să luați oricare dintre următoarele medicamente: benzodiazepine, cum ar 

fi alprazolam (Xanax), diazepam (Diastat, Valium), estazolam, flurazepam, lorazepam (Ativan) și triazolam (Halcion); 

alte medicamente narcotice pentru durere; medicamente pentru boli mintale sau greață; relaxante musculare; 

sedative; somnifere; sau tranchilizante. Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele 

medicamentelor dumneavoastră și va monitoriza
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tu cu grijă. Dacă luați tapentadol cu   oricare dintre aceste medicamente și dezvoltați oricare dintre 

următoarele simptome, sunați imediat medicului dumneavoastră sau solicitați asistență medicală de urgență: 

amețeli neobișnuite, amețeli, somnolență extremă, respirație încetinită sau dificilă sau lipsă de răspuns. 

Asigurați-vă că îngrijitorul dumneavoastră sau membrii familiei știu ce simptome pot fi grave, astfel încât să 

poată suna medicul sau asistența medicală de urgență dacă nu puteți căuta singur tratament.

Consumul de alcool, medicamentele eliberate pe bază de rețetă sau fără prescripție medicală care conțin alcool sau 

consumul de droguri stradale în timpul tratamentului cu tapentadol crește riscul de a experimenta reacții adverse 

grave, care pun viața în pericol. Nu beți alcool, nu luați medicamente pe bază de rețetă sau fără prescripție 

medicală care conțin alcool și nu utilizați droguri stradale în timpul tratamentului cu tapentadol.

Nu permiteți nimănui să vă ia medicamentele. Tapentadolul poate dăuna sau poate provoca moartea altor persoane 

care vă iau medicamentele, în special copiilor. Păstrați tapentadolul într-un loc sigur, astfel încât nimeni altcineva să 

nu îl poată lua accidental sau intenționat. Fiți deosebit de atenți să nu lăsați tapentadolul la îndemâna copiilor. 

Urmăriți câte comprimate sau comprimate cu eliberare prelungită au rămas, astfel încât să știți dacă lipsește vreun 

medicament. Spălați toate comprimatele sau tabletele cu eliberare prelungită care sunt învechite sau nu mai sunt 

necesare în toaletă, astfel încât alții să nu le ia.

Dacă luați comprimatele cu eliberare prelungită, înghițiți-le întregi; nu le mestecați, nu rupeți, nu le zdrobiți 

sau dizolvați. Dacă înghițiți comprimate cu eliberare prelungită sparte, mestecate, zdrobite sau dizolvate, 

este posibil să primiți prea mult tapentadol deodată, în loc să luați încet peste 12 ore. Acest lucru poate 

cauza probleme grave, inclusiv supradozaj și deces.

Spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă. Dacă luați tapentadol în mod regulat în 

timpul sarcinii, copilul dumneavoastră poate prezenta simptome de sevraj care vă pun viața în pericol după naștere. Spuneți imediat 

medicului copilului dumneavoastră dacă copilul dumneavoastră prezintă oricare dintre următoarele simptome: iritabilitate, 

hiperactivitate, somn anormal, plâns ascuțit, tremur incontrolabil al unei părți a corpului, vărsături, diaree sau incapacitatea de a lua 

în greutate.

Discutați cu medicul dumneavoastră despre riscurile de a lua tapentadol.

Medicul sau farmacistul vă vor oferi fișa cu informații despre pacient a producătorului (Ghidul de medicamente) 

atunci când începeți tratamentul cu tapentadol și de fiecare dată când completați rețeta. Citiți cu atenție 

informațiile și adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă aveți întrebări. De asemenea, puteți 

vizita site-ul web al Food and Drug Administration (FDA).

(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/

ucm085729.htm]) sau site-ul web al producătorului pentru a obține Ghidul de medicamente.

de ce este prescris acest medicament?

Tapentadol comprimate este utilizat pentru a trata durerea acută moderată până la severă (durere care debutează 

brusc, are o cauză specifică și este de așteptat să dispară când cauza durerii este vindecată). Tapentadol
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Comprimatele cu eliberare prelungită sunt utilizate pentru a trata durerea neuropatică severă (durere cauzată de afectarea nervilor) la 

persoanele care au diabet. Tapentadol comprimate cu eliberare prelungită este utilizat numai pentru a trata persoanele care se așteaptă 

să aibă nevoie de medicamente non-stop pentru a calma durerea care nu poate fi controlată prin utilizarea altor medicamente pentru 

durere. Tapentadol face parte dintr-o clasă de medicamente numite analgezice opiacee (narcotice). Funcționează schimbând modul în 

care creierul și sistemul nervos răspund la durere.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Tapentadol vine sub formă de comprimat și comprimat cu eliberare prelungită (acțiune prelungită) pentru administrare pe cale 

orală. Comprimatele se iau de obicei cu sau fără alimente la fiecare 4 până la 6 ore, după cum este necesar. Dacă luați comprimate 

de tapentadol, medicul dumneavoastră vă poate spune că puteți lua o a doua doză la 1 oră după prima doză în prima zi de 

tratament, dacă este necesar pentru a vă trata durerea. Nu luați doze suplimentare în niciun alt moment în timpul tratamentului și 

nu luați niciodată doze suplimentare de comprimate cu eliberare prelungită. Comprimatele cu eliberare prelungită se iau o dată la 

12 ore. Urmați cu atenție instrucțiunile de pe eticheta rețetei și adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului să vă 

explice orice parte pe care nu o înțelegeți. Luați tapentadol exact conform instrucțiunilor.

Dacă luați comprimatele cu eliberare prelungită, înghițiți-le pe rând cu multă apă. Înghițiți fiecare 
comprimat imediat după ce l-ați pus în gură.

Medicul dumneavoastră vă va începe probabil o doză mică de tapentadol și vă va crește treptat doza până când durerea dumneavoastră 

va fi controlată. Medicul dumneavoastră vă poate ajusta doza în orice moment în timpul tratamentului dacă durerea dumneavoastră nu 

este controlată. Dacă simțiți că durerea nu este controlată, sunați la medicul dumneavoastră. Nu schimbați doza de medicament fără a 

discuta cu medicul dumneavoastră.

După ce luați tapentadol pentru o perioadă de timp, corpul dumneavoastră se poate obișnui cu medicamentul. Dacă se întâmplă acest 

lucru, medicul dumneavoastră ar putea avea nevoie să vă mărească doza de medicamente pentru a vă controla durerea. Discutați cu 

medicul dumneavoastră despre cum vă simțiți în timpul tratamentului cu tapentadol.

Nu încetați să luați tapentadol fără a discuta cu medicul dumneavoastră. Medicul dumneavoastră vă va reduce 

probabil doza treptat. Dacă încetați brusc să luați tapentadol, este posibil să aveți simptome de sevraj, cum ar fi 

neliniște; anxietate; iritabilitate; ochi înlăcrimați; căscat; frisoane; transpiraţie; dificultăți de a adormi sau de a rămâne 

adormit; tremur; tremurarea necontrolată a unei părți a corpului; dureri musculare, de spate sau articulare; 

slăbiciune; greaţă; vărsături; diaree; crampe stomacale; pierderea poftei de mâncare; curge nasul, strănut sau tuse; 

părul de pe piele în picioare; respirație rapidă; bătăi rapide ale inimii; lărgirea pupilelor (cercuri negre în mijlocul 

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

există utilizări pentru acest medicament

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 tapentadol,

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

ingredientele din comprimatele de tapentadol sau comprimatele cu eliberare prelungită. Întrebați-vă farmacistul sau verificați
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Ghid de medicamente pentru o listă a ingredientelor.

spuneți medicului dumneavoastră dacă luați următoarele medicamente sau ați încetat să le luați în ultimele două 
săptămâni: inhibitori de monoaminoxidază (MAO), cum ar fi isocarboxazid (Marplan), linezolid (Zyvox), albastru de 
metilen, fenelzină (Nardil), rasagilină (Azilect). ), selegilină (Emsam, Eldepryl, Zelapar) și tranilcipromină (Parnate). 
De asemenea, spuneți medicului dumneavoastră dacă vreunul dintre aceste medicamente vă este prescris în 
timpul tratamentului cu tapentadol. Medicul dumneavoastră vă va spune probabil să nu luați tapentadol dacă luați 
unul sau mai multe dintre aceste medicamente.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce alte medicamente eliberate pe bază de rețetă și fără 
prescripție medicală, vitamine, suplimente nutritive și produse din plante pe care le luați sau intenționați să le 
luați. Asigurați-vă că menționați oricare dintre următoarele: antihistaminice (în medicamente pentru tuse, răceală 
și alergii); buprenorfină (Buprenex, Butrans, în Suboxone, în Zubsolv); butorfanol; ciclobenzaprină (Amrix); 
dextrometorfan (se găsește în multe medicamente pentru tuse; în Nuedexta); medicamente pentru boala 
intestinului iritabil, răul de mișcare, boala Parkinson, ulcere sau probleme urinare; litiu (Lithobid); medicamente 
pentru migrene, cum ar fi almotriptan (Axert), eletriptan (Relpax), frovatriptan (Frova), naratriptan (Amerge), 
rizatriptan (Maxalt), sumatriptan (Imitrex, în Treximet) și zolmitriptan (Zomig); mirtazapină (Remeron); nalbufină; 
pentazocină (Talwin); inhibitori selectivi ai recaptării serotoninei (ISRS), cum ar fi citalopram (Celexa), 
escitalopram (Lexapro), fluoxetină (Prozac, Sarafem, Selfemra, în Symbyax), fluvoxamină (Luvox), paroxetină 
(Brisdelle, Paxil, Pexeva) și sertralina (Zoloft) ; selectiv
inhibitori ai recaptării serotoninei/norepinefrinei (SNRI), cum ar fi desvenlafaxina (Khedezla, Pristiq), duloxetina 
(Cymbalta), milnacipran (Savella) și venlafaxina (Effexor); tramadol (Conzip, Ultram, în Ultracet); trazodonă; sau 
antidepresive triciclice („crescători de dispoziție”), cum ar fi amitriptilina, amoxapină, clomipramină (Anafranil), 
desipramină (Norpramin), doxepină (Silenor, Zonalon), imipramină (Surmontil, Tofranil), nortriptilină (Pamelor), 
protriptilină (Vivactil) și trimipramină (Surmontil). Multe alte medicamente pot interacționa, de asemenea, cu 
tapentadolul, așa că asigurați-vă că spuneți medicului dumneavoastră despre toate medicamentele pe care le luați, 
chiar și despre cele care nu apar pe această listă. 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 ce produse din plante luați, în special sunătoare și triptofan.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată oricare dintre afecțiunile menționate în secțiunea 
AVERTISMENT IMPORTANT sau ileus paralitic (afecțiune în care alimentele digerate nu se deplasează prin intestine). 
Medicul dumneavoastră vă poate spune să nu luați tapentadol.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată un blocaj în stomac sau intestine, orice afecțiune care 
cauzează dificultăți la urinare; sau boli ale pancreasului, vezicii biliare, rinichilor, tiroidei sau hepatice.

spuneți medicului dumneavoastră dacă alăptați.

trebuie să știți că acest medicament poate scădea fertilitatea la bărbați și femei. Discutați cu medicul dumneavoastră 
despre riscurile de a lua tapentadol.

dacă aveți o intervenție chirurgicală, inclusiv o intervenție chirurgicală dentară, spuneți medicului sau stomatologului că luați 
tapentadol.

trebuie să știți că tapentadolul vă poate face somnolent. Nu conduceți o mașină, nu utilizați utilaje și nu 
participați la orice alte activități posibil periculoase până când nu știți cum vă afectează acest medicament.

trebuie să știți că tapentadolul poate provoca amețeli, amețeli și leșin atunci când vă treziți prea repede din 
poziție culcat. Pentru a evita această problemă, ridică-te încet din pat, sprijinindu-ți picioarele pe podea 
câteva minute înainte de a te ridica.

trebuie să știți că tapentadolul poate provoca constipație. Discutați cu medicul dumneavoastră despre schimbarea 
dietei sau utilizarea altor medicamente pentru a preveni sau trata constipația în timp ce luați tapentadol.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a610006.html 4/8



14.04.22, 13:11 Tapentadol: MedlinePlus informații despre medicamente

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Dacă medicul dumneavoastră nu vă spune altfel, continuați dieta normală.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Dacă luați comprimate de tapentadol, medicul dumneavoastră vă va spune probabil să luați medicamentul după cum este 

necesar. Dacă medicul dumneavoastră v-a spus să luați comprimatele în mod regulat, luați doza uitată imediat ce vă 

amintiți. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă luați tapentadol capsule cu eliberare prelungită, săriți peste doza omisă și continuați programul de 
dozare obișnuit. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza omisă.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

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

durere de cap

arsuri la stomac

dureri de stomac

gură uscată

oboseala excesiva

anxietate

somnolenţă

dificultăți de a adormi sau de a rămâne adormit

vise anormale

iritabilitate

senzație bruscă de căldură

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome sau cele enumerate în 
secțiunile PRECAUȚII SPECIALE sau AVERTISMENT IMPORTANT, sunați imediat medicul 
dumneavoastră sau solicitați tratament medical de urgență:

convulsii

agitație, halucinații (văzand lucruri sau auzi voci care nu există), febră, transpirații, confuzie, bătăi 
rapide ale inimii, frisoane, rigiditate sau zvâcnire musculară severă, pierderea coordonării, greață, 
vărsături sau diaree

greață, vărsături, pierderea poftei de mâncare, slăbiciune sau amețeli

incapacitatea de a obține sau de a menține o erecție

menstruație neregulată

scăderea dorinței sexuale
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eczemă

mâncărime

urticarie

umflarea ochilor, feței, buzelor, limbii sau gâtului

răguşeală

dificultăți de respirație sau de înghițire

dureri în piept

te simți amețit când schimbi pozițiile

senzație de leșin

pierderea conștienței

senzație de supraîncălzire

transpirație abundentă

Tapentadolul poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în timp 

ce luați acest medicament.

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 venit, bine închis și la îndemâna copiilor. Păstrați-l la temperatura 

camerei și ferit de excesul de căldură și umiditate (nu în baie). Trebuie să eliminați imediat orice medicament care 

este învechit sau nu mai este necesar printr-un program de preluare a medicamentelor. Dacă nu aveți un program 

de preluare în apropiere sau unul pe care să îl puteți accesa prompt, spălați orice medicament care este învechit sau 

nu mai este necesar în toaletă. Discutați cu farmacistul despre eliminarea corectă a medicamentelor dumneavoastră.

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]

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.
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În timp ce luați tapentadol, ar trebui să discutați cu medicul dumneavoastră despre a avea la dispoziție un medicament de salvare numit naloxonă (de exemplu, acasă, la birou). 

Naloxona este utilizată pentru a inversa efectele care pun viața în pericol ale unei supradoze. Funcționează prin blocarea efectelor opiaceelor   pentru a ameliora simptomele periculoase 

cauzate de nivelurile ridicate de opiacee în sânge. Medicul dumneavoastră vă poate prescrie, de asemenea, naloxonă dacă locuiți într-o gospodărie în care există copii mici sau cineva 

care a abuzat de medicamente de stradă sau eliberate pe bază de rețetă. Ar trebui să vă asigurați că dvs. și membrii familiei dvs., îngrijitorii sau persoanele care petrec timp cu dvs. știți 

cum să recunoașteți o supradoză, cum să utilizați naloxona și ce să faceți până la sosirea ajutorului medical de urgență. Medicul sau farmacistul vă vor arăta dumneavoastră și membrilor 

familiei dumneavoastră cum să utilizați medicamentul. Adresați-vă farmacistului pentru instrucțiuni sau vizitați site-ul web al producătorului pentru a obține instrucțiunile. Dacă apar 

simptome de supradozaj, un prieten sau un membru al familiei ar trebui să dea prima doză de naloxonă, să sune imediat la 911 și să stea cu tine și să te urmărească îndeaproape până la 

sosirea ajutorului medical de urgență. Simptomele dumneavoastră pot reveni în câteva minute după ce ați primit naloxonă. Dacă simptomele îți revin, persoana respectivă ar trebui să-ți 

dea o altă doză de naloxonă. Se pot administra doze suplimentare la fiecare 2 până la 3 minute, dacă simptomele revin înainte de sosirea ajutorului medical. Simptomele dumneavoastră 

pot reveni în câteva minute după ce ați primit naloxonă. Dacă simptomele îți revin, persoana respectivă ar trebui să-ți dea o altă doză de naloxonă. Se pot administra doze suplimentare 

la fiecare 2 până la 3 minute, dacă simptomele revin înainte de sosirea ajutorului medical. Simptomele dumneavoastră pot reveni în câteva minute după ce ați primit naloxonă. Dacă 

simptomele îți revin, persoana respectivă ar trebui să-ți dea o altă doză de naloxonă. Se pot administra doze suplimentare la fiecare 2 până la 3 minute, dacă simptomele revin înainte de 

sosirea ajutorului medical.

Simptomele supradozajului pot include următoarele:

îngustarea sau lărgirea pupilelor (cerce întunecate în ochi)

somnolenţă

incapabil să răspundă sau să se trezească

slabiciune musculara

piele rece, umedă

respirație lentă sau superficială

respiratie dificila

bătăile inimii încetinite

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră poate comanda anumite teste de laborator pentru a verifica 

răspunsul organismului dumneavoastră la tapentadol.

Înainte de a face orice analiză de laborator (în special cele care implică albastru de metilen), spuneți medicului 

dumneavoastră și personalului de laborator că luați tapentadol.

Această rețetă nu este reîncărcabilă. Dacă continuați să aveți dureri după ce ați terminat tratamentul, sunați la medicul dumneavoastră.

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

medicală (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
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