
Prospect: Informații pentru
utilizator

• Dacă aveți infecții frecvente, cum ar fi febră, 
frisoane severe, dureri în gât sau ulcere bucale. 
Acestea ar putea fi semne ale unei probleme de 
sânge numită „leucopenie”

• Dacă dumneavoastră sau altcineva din familia dumneavoastră aveți 

antecedente de cancer de sân.

• Dacă aveți niveluri ridicate de prolactină.

Amisulpridă 50 mg, 100 mg,
Tablete de 200 mg și 400 mg

(Amisulpridă)

Au fost raportate probleme hepatice severe cu 
Amilsulpride Tablete. Discutați imediat cu medicul 
dumneavoastră dacă aveți oboseală, pierderea poftei de 
mâncare, greață, vărsături, dureri abdominale sau 
decolorare galbenă a ochilor sau a pielii.

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 aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-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 manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului 

dumneavoastră sau farmacistului sau asistentei medicale. Aceasta 

include orice reacții adverse posibile care nu sunt enumerate în 

acest prospect. vezi secțiunea 4.

Dacă nu sunteţi sigur dacă oricare dintre situaţiile de mai sus se aplică în cazul 

dumneavoastră, discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul 

înainte de a lua Amisulpridă Comprimate.

Alte medicamente și Amisulpridă comprimate Vă rugăm să 
spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați sau 
ați luat recent orice alte medicamente. Acestea includ 
medicamentele pe care le cumpărați fără prescripție medicală, 
inclusiv medicamentele pe bază de plante. Acest lucru se 
datorează faptului că Amisulpridă Comprimate poate afecta modul 
în care acționează unele alte medicamente. De asemenea, unele 
medicamente pot afecta modul în care acționează Amisulpride 
Comprimate.

Ce este în acest prospect
1. Ce sunt comprimatele Amisulpride și pentru ce 

se utilizează
2. Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi 

Amisulpride Comprimate
3. Cum să luați Amisulpride Comprimate
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Amisulpride Comprimate
6. Conținutul ambalajului și alte informații

Nu luați acest medicament și spuneți medicului 
dumneavoastră dacă luați oricare dintre următoarele 
medicamente:
• Levodopa pentru tratarea bolii Parkinson
• Medicamente numite „agonişti ai dopaminei”, 

precum ropinirolul şi bromocriptina

Spuneți medicului dumneavoastră ÎNAINTE de a 
începe medicamentul dacă luați oricare dintre 
următoarele:
• Medicamente pentru reducerea ritmului cardiac, cum ar 

fi chinidina, disopiramida, amiodarona și sotalolul

• medicamente pentru hipertensiune arterială și 
probleme cardiace, cum ar fi diltiazem, verapamil, 
guanfacină sau digitalică

• clonidina utilizată pentru migrene, înroșirea feței sau 
pentru hipertensiune arterială

• alte medicamente antipsihotice utilizate pentru 
probleme mentale

• medicamente pentru durerea severă numite 
opiacee, cum ar fi morfina și petidina

• analgezice precum tramadol și 
indometacin
• meflochină, medicament utilizat pentru tratarea malariei
• medicamente care vă ajută să dormi, cum 

ar fi barbituricele și benzodiazepinele
• anestezice
• antihistaminice, cum ar fi prometazina, care vă 

fac somnoros
• Clozapina utilizată pentru tratarea schizofreniei
• medicamente care induc hipopotasemie, cum sunt 

diureticele hipokaliemice, stimulente
laxative, amfotericină B IV, glucocorticoizi 
sau tetracosactide

1. CE SUNT COMPRIMATELE AMISULPRIDE 
ŞI PENTRU CE SE UTILizează

Amisulprida aparține unui grup de medicamente 
numite „antipsihotice”.
Comprimatele sunt utilizate pentru a trata o boală numită 
schizofrenie. Schizofrenia te poate face să simți, să vezi sau să 
auzi lucruri care nu există, să ai gânduri ciudate și 
înfricoșătoare, să schimbe modul în care acționezi și să te facă 
să te simți singur. Uneori, persoanele cu aceste simptome se 
pot simți, de asemenea, tensionate, anxioase sau deprimate. 
Amisulpridă comprimate acționează prin îmbunătățirea 
gândurilor, sentimentelor și comportamentului perturbat. Este 
utilizat pentru a trata schizofrenia atunci când începe și, de 
asemenea, pe termen lung.

2. CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI ÎNAINTE SĂ 
UTILIZAȚI AMISULPRIDE COMPRIMATE

Nu luați comprimate de amisulpridă:
• Dacă sunteţi alergic la amisulpridă sau la oricare dintre 

celelalte componente ale acestui medicament 
(enumerate la punctul 6). Semnele unei reacții alergice 
includ: o erupție cutanată, probleme de înghițire sau de 
respirație, umflarea buzelor, feței, gâtului sau limbii.

• Dacă aveți o tumoare dependentă de prolactină sau 
cancer de sân

• Dacă aveți feocromocitom (o tumoare la 
glanda suprarenală)

• Dacă aveți sub 18 ani.
• Dacă luați medicamente antiaritmice pentru 

controlul ritmului cardiac, cum ar fi 
chinidină, disopiramidă, procainamidă, 
amiodarona, sotalol

• Dacă luați bepridil (blocante ale canalelor de calciu 
utilizate pentru durerea toracică)

• Dacă luaţi cisapridă pentru 
probleme gastrointestinale

• Dacă luaţi sultopridă utilizată în 
schizofrenie
• Dacă luaţi tioridazină utilizată pentru 

schizofrenie şi psihoză
• Dacă luaţi eritromicină IV şi 

sparfloxacină utilizate în infecţii
• Dacă luați vincamină IV utilizată pentru a 

îmbunătăți fluxul sanguin în creier
• Dacă luați halofantrină utilizată pentru tratarea 
malariei
• Dacă luaţi pentamidină utilizată în infecţiile 
toracice
• Dacă luaţi levodopa, un medicament pentru 

tratamentul bolii Parkinson (vezi secţiunea 
„Utilizarea altor medicamente”)

• Dacă aţi fost diagnosticat cu o tumoră 
hipofizară.

Înlocuiți cu următoarele.
Dacă nu sunteţi sigur dacă oricare dintre situaţiile de mai sus vi se 

aplică, discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte 

de a lua Amisulpride.

Amisulpridă comprimate cu alimente și băuturi
• Înghiţiţi comprimatele de Amisulpride cu multă 

apă înainte de masă.
• Nu beţi alcool în timp ce luaţi Amisulpride Tablet. 

Acest lucru se datorează faptului că poate afecta 
modul în care funcționează medicamentul.

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

Sarcina
Amisulpridă comprimate nu este recomandată în timpul 
sarcinii și la femeile aflate la vârsta fertilă care nu 
utilizează metode contraceptive eficiente.
Dacă utilizați Amisulpride Comprimate în ultimele trei 
luni de sarcină, copilul dumneavoastră poate suferi 
de agitație, tensiune musculară crescută, tremur 
involuntar al corpului, somnolență, probleme de 
respirație sau dificultăți de hrănire.
Discutați cu medicul dumneavoastră dacă copilul dumneavoastră dezvoltă 

oricare dintre aceste simptome.

Alăptarea
Nu trebuie să alăptați în timpul tratamentului cu Amisulpride 
Comprimate. Discutați cu medicul dumneavoastră despre cel 
mai bun mod de a vă hrăni copilul dacă luați Amisulpride 
Comprimate.

Nu luați acest medicament dacă oricare dintre situațiile de mai 
sus vi se aplică. Dacă nu sunteţi sigur, adresaţi-vă medicului 
dumneavoastră sau farmacistului înainte de a lua Amisulpride 
Comprimate. Conducerea și utilizarea utilajelor:

Este posibil să vă simțiți mai puțin alert, somnolent sau somnoros și să 

aveți vedere încețoșată în timp ce luați acest medicament. Dacă se 

întâmplă acest lucru, nu conduceți vehicule și nu folosiți unelte sau utilaje.

Avertisment și precauții
Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de a lua 

Amisulpride Comprimate.

• Dacă suferiţi de boală de rinichi
• Dacă aveți antecedente de epilepsie sau convulsii (crize)

• Dacă suferiţi de boala Parkinson
• Dacă aveți o frecvență cardiacă (ritm) neobișnuită
• Dacă aveți bătăi lente ale inimii (mai puțin de 55 de 

bătăi pe minut)
• Dacă aveți niveluri scăzute de potasiu în 
sânge
• Dacă aveți un interval QT lung (problema 

de conducere a inimii)
• Dacă dumneavoastră sau altcineva din familia dumneavoastră 

aveți antecedente de cheaguri de sânge, deoarece 
medicamentele ca acestea au fost asociate cu formarea de 
cheaguri de sânge

• Dacă aveți o boală de inimă sau antecedente familiale de 
probleme cardiace

• Dacă medicul dumneavoastră v-a spus că este posibil să aveți un accident 

vascular cerebral

• Dacă sunteți diabetic sau vi s-a spus că aveți 
un risc crescut de a avea diabet

• Dacă sunteți în vârstă. Acest lucru se datorează faptului că 
persoanele în vârstă au mai multe șanse de a avea 
tensiune arterială scăzută sau de a simți somnolență. O 
mică creștere a numărului de decese a persoanelor 
vârstnice cu demență a fost raportată la pacienții care iau 
antipsihotice comparativ cu cei care nu primesc 
antipsihotice.

• Dacă aveţi un număr scăzut de globule albe 
(agranulocitoză). Aceasta înseamnă că s-ar putea 
să faceți infecții mai ușor decât de obicei.

Amisulpride comprimate conține lactoză Dacă 
medicul dumneavoastră v-a spus că aveți intoleranță 
la unele zaharuri, adresați-vă medicului 
dumneavoastră înainte de a lua acest medicament.

3. CUM SĂ LUAȚI AMISULPRIDE COMPRIMATE

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

Luând acest medicament
• Luați acest medicament pe cale orală.
• Înghiţiţi comprimatele întregi cu un pahar de 

apă. Nu mestecați comprimatele.
• Luați înainte de masă.
• Dacă simţiţi că efectul medicamentului dumneavoastră este prea 

slab sau prea puternic, nu schimbaţi singur doza, ci adresaţi-
vă medicului dumneavoastră.

Cât de mult să ia
• Cantitatea de comprimate de Amisulpridă pe care o luaţi va 

depinde de boala dumneavoastră. Urmați cu atenție 
instrucțiunile medicului dumneavoastră.

Doza orală recomandată pentru: 
Adulti
• Doza uzuală este între 50 mg și 800 mg 

în fiecare zi.
• Medicul dumneavoastră poate începe o doză mai mică dacă 

este necesar.

TITLE - AMISULPRIDE / SOLIAN MEDICATION PATIENT INFORMATION IN 
ROMANIAN

Source : Medicines Org UK

https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.548.pdf
www.911globalmeds.com/buy-amisulpride-solian-online


• Dacă este necesar, medicul dumneavoastră vă 
poate prescrie până la 1200 mg în fiecare zi.

• Dozele de până la 300 mg în fiecare zi pot 
fi luate ca o singură doză. Luați
dozați la aceeași oră în fiecare zi.

• Dozele de peste 300 mg trebuie luate 
pe jumătate dimineața și jumătate 
seara

• se oprește menstruația
• marirea sanilor la barbati
• dificultate în obținerea sau menținerea unei 

erecții sau în ejaculare
• senzație de amețeală (care poate fi din cauza tensiunii 

arteriale scăzute)
• vedere încețoșată

Mai puțin frecvente (pot afecta până la 1 din 100 de 
persoane)
• încetinirea bătăilor inimii
• glicemie crescută (hiperglicemie)
• simțindu-se confuz
• congestie nazala
• o afecţiune numită „osteoporoză”. Acesta este momentul 

în care oasele tale sunt mai probabil să se rupă.
• niveluri ridicate de grăsimi (trigliceride) 

sau colesterol în sânge
• inhalarea accidentală a alimentelor cu risc de 

pneumonie (infecție pulmonară)
• creşterea tensiunii arteriale
• dificultate la trecerea apei (urină)
• Leziuni ale țesutului hepatic

vârstnici
• Medicul dumneavoastră va trebui să vă 

supravegheze atent, deoarece este mai probabil 
să aveți tensiune arterială scăzută sau
somnolență din cauza acestui medicament.

Pacienți cu probleme renale
Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoie să vă administreze o doză mai mică.

Copii sub 18 ani Comprimatele de 
amisulpridă nu trebuie administrate 
copiilor sub 18 ani

Dacă luați mai multe comprimate de Amisulpridă 
decât trebuie
Dacă luați mai multe comprimate decât trebuie, spuneți 
medicului sau mergeți imediat la unitatea de urgență a 
spitalului. Luați cu dumneavoastră pachetul de 
medicamente. Asta pentru ca medicul să știe ce ați luat. 
Pot apărea următoarele efecte: senzație de agitație sau 
tremurătură, mușchi rigidi, senzație de somnolență sau 
somnolență care ar putea duce la pierderea conștienței.

Rare (pot afecta până la 1 din 1000 de persoane)
• tumoră benignă necanceroasă (cum ar fi 
prolactinomul)
• senzație de rău, confuză sau slăbiciune, senzație de 

rău (greață), pierderea poftei de mâncare, 
senzație de iritabilitate. Aceasta ar putea fi o 
boală numită sindrom de secreție inadecvată a 
hormonului antidiuretic (SIADH)

• obosit, slăbit, confuz, au mușchii care dor, sunt nemișcați sau nu 
funcționează bine. Acest lucru se poate datora nivelurilor 
scăzute de sodiu din sângele dumneavoastră

Dacă uitați să luați Amisulpride Comprimate 
Dacă uitați să luați o doză, luați-o imediat ce vă 
amintiți. Cu toate acestea, dacă este aproape timpul 
pentru următoarea doză, săriți peste doza omisă. 
Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza 
uitată.

Cu frecvență necunoscută (frecvența nu poate fi 
estimată din datele disponibile) (FONT: BOLD)
• Sindromul picioarelor neliniştite (senzaţie de 

disconfort la nivelul picioarelor ameliorată 
temporar de mişcare şi simptomele care se 
agravează la sfârşitul zilei).

• Sensibilitate crescută a pielii la soare și la lumina 
ultravioletă.

Dacă încetați să luați Amisulpridă Comprimate Continuați 
să luați Amisulpride Comprimate până când medicul vă spune 
să încetați.
Nu încetați să luați Amisulpride Comprimate dacă vă 
simțiți mai bine. Dacă încetați, boala dumneavoastră se 
poate agrava sau reveni. 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: www.mhra.gov.uk/yellowcard sau puteți 
căuta 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.

Cu excepția cazului în care medicul dumneavoastră vă 
spune altfel, Amisulpridă comprimate nu trebuie 
întreruptă brusc. Întreruperea bruscă a tratamentului 
poate provoca efecte de sevraj, cum ar fi:
• simțirea sau starea de rău
• transpirație
• dificultăţi de somn sau senzaţie de agitaţie
• rigiditate musculară sau mișcări neobișnuite 

ale corpului
• starea dumneavoastră originală poate reveni. 5. CUM SE PĂSTREAZĂ AMISULPRIDE 

COMPRIMATEAnalize de sange

Utilizarea comprimatelor de Amisulpride poate afecta 
rezultatele unor analize de sânge. Acestea includ teste pentru 
măsurarea hormonului numit „prolactină” și teste hepatice. 
Dacă urmează să vă faceți un test de sânge, este important să 
spuneți medicului dumneavoastră că luați Amisulpridă 
Comprimate.

Nu lăsați acest medicament la vederea și 
îndemâna copiilor.
• A nu se păstra la temperaturi peste 25°C
• A se păstra în ambalajul original.
• A nu se utiliza după data de expirare de pe 

cutie, data de expirare se referă la ultima zi 
a lunii.

• Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei 
reziduale sau a reziduurilor menajere. Întrebați-vă 
farmacistul cum să eliminați medicamentele care nu 
mai sunt necesare. Aceste măsuri vor contribui la 
protejarea mediului.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la utilizarea acestui 

medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

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

6. CONȚINUTUL AMBALAJULUI ȘI ALTE 
INFORMAȚII

Opriți administrarea Amisulpride Comprimate și 
consultați un medic sau mergeți imediat la spital dacă:

Ce conțin comprimatele Amisulpride: The
activingredientul este amisulprida. Fiecare 
comprimat de 50 mg conține amisulpridă 50 
mg.
Fiecare comprimat de 100 mg conține 
amisulpridă 100 mg.
Fiecare comprimat de 200 mg conține 
amisulpridă 200 mg.
Fiecare comprimat de 400 mg conține 
amisulpridă 400 mg.

Mai puțin frecvente (pot afecta până la 1 din 100 de 
persoane)
• aveţi o reacţie alergică. Semnele pot 

include o mâncărime, umflături,
dificultăți de înghițire sau de respirație, umflarea 
buzelor, feței, gâtului sau limbii

• Obțineți mai multe infecții decât de obicei. Acest 
lucru se poate datora unei tulburări de sânge 
(agranulocitoză) sau a unei scăderi a numărului 
de globule albe (leucopenie sau neutropenie).

• aveți apasă (convulsii)

Celelalte substanțe pentru Amisulpride 50 mg, 100 
mg și 200 mg comprimate sunt amidon de porumb, 
lactoză monohidrat, metilceluloză 400 cps, siliciu 
coloidal anhidru și stearat de magneziu.

Rare (pot afecta până la 1 din 1000 de persoane)
• Aveți o temperatură ridicată, transpirații, mușchi 

rigidi, bătăi rapide ale inimii, respirație rapidă și 
vă simțiți confuz, somnolent sau agitat. Acestea ar 
putea fi simptomele unui efect secundar grav, dar 
rar, numit „sindrom neuroleptic malign”

• Aveţi o frecvenţă cardiacă foarte rapidă sau neobişnuită sau o 
durere în piept care ar putea duce la un atac de cord sau o 
tulburare cardiacă care poate pune viaţa în pericol.

• Aveţi cheaguri de sânge în vene, în special la nivelul 
picioarelor (simptomele includ umflare, durere şi 
roşeaţă la nivelul piciorului), care pot călători prin 
vasele de sânge către plămâni, provocând dureri în 
piept şi dificultăţi de respiraţie. Dacă observați oricare 
dintre aceste simptome, solicitați imediat sfatul 
medicului.

Celelalte substanțe din Amisulpride 400 mg 
comprimate sunt lactoză monohidrat, amidon 
glicolat de sodiu, stearat de magneziu, celuloză 
microcristalină, metilceluloză 400 cps, copolimer 
metacrilat butilat bazic, dioxid de titan (E171), 
talc și macrogol 6000.

Cum arată Amisulpride comprimate și 
conținutul ambalajului
Amisulpride 50 mg, 100 mg și 200 mg Comprimate de 
culoare albă până la aproape albă, rotunde, marcate, 
neacoperite, cu 50, MAM100 și, respectiv, MAM200 
marcate pe una dintre fețe.

Amisulpridă 400 mg comprimate
Comprimate filmate, de culoare albă până la aproape 
albă, de formă ovoidală, biconvexe, marcate cu MAM400 
pe o faţă.
Comprimatele Amisulpride 50 mg, 100 mg, 200 mg și 
400 mg sunt disponibile în blistere cu 60 de 
comprimate.

Spuneți medicului dumneavoastră cât mai curând posibil 
dacă aveți oricare dintre următoarele reacții adverse: 
Foarte frecvente (pot afecta mai mult de 1 din 10 
persoane)
• tremur, rigiditate musculară sau spasm. mișcare lentă, 

producând mai multă salivă decât de obicei sau 
senzație de neliniște

Deținătorul autorizației de introducere pe 
piață și producătorul
Deținătorul autorizației de introducere pe 
piață: Milpharm Limited
Ares, Odyssey Business Park, 
West End Road,
South Ruislip, HA4 6QD, 
Regatul Unit

Frecvente (pot afecta până la 1 din 10 persoane)
• Mișcări pe care nu le poți controla, în principal ale 

brațelor și picioarelor. (Aceste simptome pot fi reduse 
dacă medicul dumneavoastră vă reduce doza de 
Amisulpridă sau vă prescrie un medicament 
suplimentar) Producători:

Milpharm Limited
Ares, Odyssey Business Park, 
West End Road,
South Ruislip, HA4 6QD 
Regatul Unit,

Mai puțin frecvente (pot afecta până la 1 din 100 de 
persoane)
• mișcări pe care nu le puteți controla, în principal 

ale feței și ale limbii

Alte efecte secundare includ:
Frecvente (pot afecta până la 1 din 10 persoane)
• Dificultate la somn (insomnie) sau senzație de 

anxietate sau agitație
• senzație de somnolență sau somnolență

• constipaţie, senzaţie sau rău, gură 
uscată
• a te ingrasa
• producție neobișnuită de lapte matern la femei și 

bărbați, dureri de sân

APL Swift Services (Malta) Ltd., 
HF26, Hal Far Industrial Estate, 
Hal Far, Birzebbugia BBG 3000

PL16363/0145
PL16363/0146
PL16363/0147
PL16363/0148

Acest prospect a fost revizuit ultima dată în 08/2021.
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