
Clorhidrat de celiprolol 200 mg comprimate 
Clorhidrat de celiprolol 400 mg comprimate

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament deoarece conține
informatii importante pentru tine.

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 dumneavoastră.

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. Vezi secțiunea 4.

-
-
-

-

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

1. Ce este Clorhidratul de Celiprolol și pentru ce se utilizează

Denumirea medicamentului dumneavoastră este Clorhidrat de Celiprolol 200 mg sau comprimate de 400 mg (denumite în 
acest prospect Clorhidrat de Celiprolol).
Clorhidratul de celiprolol conține un medicament numit clorhidrat de celiprolol. Acesta aparține unui grup de medicamente numite 
beta-blocante. Funcționează prin încetinirea ritmului cardiac sau scăderea tensiunii arteriale. Este utilizat pentru a trata 
hipertensiunea arterială (hipertensiunea arterială).

2. Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Celiprolol Clorhidrat

Nu luați clorhidrat de celiprolol dacă:
- sunteți alergic la clorhidratul de celiprolol sau la oricare dintre componentele 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

ați suferit în trecut o reacție alergică la un beta-blocant (propranolol, sotalol, timolol etc.) suferiți în trecut de bătăi neregulate/
foarte lente ale inimii (cunoscute sub numele de bradicardie) sau tensiune arterială scăzută (hipotensiune arterială) suferiți de 
insuficiență cardiacă care nu este sub control (insuficiența cardiacă este o afecțiune în care inima dumneavoastră nu pompează 
sânge atât de bine cum ar trebui), aveți un ritm cardiac anormal, dificultăți de respirație și glezne umflate

suferiți de bătăi ratate ale inimii (bloc cardiac) sau alte probleme ale inimii sau suferiți de artere întărite aveți 
probleme severe cu rinichii
aveți sau ați avut episoade de astm bronșic, respirație șuierătoare sau alte probleme severe de 
respirație; aveți o tumoare rară numită feocromocitom care nu este tratată
aveți niveluri anormale de acid în sânge (acidoză metabolică), de obicei, ca urmare a unei boli 
severe, luați deja teofilină (un medicament anti-astm).
au boală ocluzivă arterială periferică în stadiu avansat sau sindrom Raynaud

-
-
-
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Nu luați acest medicament dacă oricare dintre situațiile de mai sus vi se aplică. Dacă nu sunteți sigur, discutați cu medicul 

dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de a lua Celiprolol Clorhidrat.

Avertismente și precauții

Aveți grijă deosebită și consultați-vă medicul înainte de a lua celiprolol clorhidrat dacă:
-
-
-

aveți probleme cu ficatul sau rinichii (vă rugăm să consultați Secțiunea 3, Cum să luați Clorhidrat de Celiprolol) aveți 

angină Prinzmetal (durere în piept în timpul repausului)

au o circulație sanguină slabă, de exemplu boala Raynaud, boala Burger. Simptomele bolii Raynaud includ schimbarea culorii 
degetelor de la mâini și de la picioare la frig și furnicături sau dureroase la încălzire. Medicul dumneavoastră vă va monitoriza 
îndeaproape în timp ce luați acest medicament.

au circulație inadecvată a sângelui prin arterele coronare.
ați avut vreodată o afecțiune a pielii cunoscută sub numele de psoriazis. Medicul dumneavoastră va opri acest medicament dacă aveți. 

aveți astm bronșic sau probleme de respirație din cauza unor probleme pulmonare pe termen lung (numite bronșită sau emfizem) aveți o 

problemă cu tiroida, deoarece efectele unei glande tiroide hiperactive (tirotoxicoza) pot fi ascunse de medicamentele beta-blocante

au antecedente de alergii severe, în special la alte medicamente, inclusiv reacții anafilactice, necesită tratament 
antialergic, de ex. în urma unei înțepături de viespe sau albine; medicul dumneavoastră poate dori să vă întrerupă 
tratamentul cu clorhidrat de celiprolol pentru a preveni o posibilă reacție alergică.
sunt diabetici. Pacienții cu diabet ar trebui să fie conștienți de faptul că simptomele tensiunii arteriale scăzute 
(hipoglicemie) pot fi ascunse de medicamentele beta-blocante.
aveți orice insuficiență cardiacă care este sub control cu   medicamente. Medicul dumneavoastră vă va administra acest medicament sub 

supraveghere medicală strictă

au bătăi lente sau neregulate ale inimii.

-
-
-
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În timp ce luați clorhidrat de celiprolol dacă:
- aveți probleme cu inima și medicul dumneavoastră dorește să oprească acest medicament, doza trebuie redusă treptat în decurs de 

1-2 săptămâni. În același timp, dacă este necesar, orice terapie de înlocuire pentru prevenirea atacurilor anginoase poate fi luată în 

considerare de către medicul dumneavoastră.

Copii
Clorhidratul de celiprolol nu este recomandat pentru utilizare la copii.

Operații sau anestezice
Spuneți medicului dumneavoastră sau stomatologului dumneavoastră dacă luați clorhidrat de celiprolol dacă urmează să fiți anestezic sau o 

operație (inclusiv o intervenție chirurgicală dentară).

Test antidrog în sport:
Clorhidratul de celiprolol poate da un rezultat pozitiv dacă aveți un test de sânge sau urină pentru a verifica prezența 
medicamentelor.

Alte medicamente și clorhidrat de celiprolol
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. Acest lucru se datorează faptului că clorhidratul de celiprolol poate afecta modul în care 
acționează alte medicamente. De asemenea, unele alte medicamente pot afecta modul în care acţionează clorhidratul de celiprolol.

Este nevoie de grijă dacă luați:
- medicament pentru tratarea unui ritm cardiac anormal de ex. Disopiramidă, Chinidină, Amiodarona, 

Sotalol, Hidrochinidină, Ibulitidă, Dafetilidă, Propefenonă
alte medicamente pentru tratarea unei afecțiuni cardiace, dureri în piept sau hipertensiune arterială, de exemplu. Verapamil, 
Diltiazem, Nifedipină, Digitoxină, Digoxină, Alfa-metildopa, Guanfacină, Reserpină, Bepridil sau Clonidină. Dacă luați clonidină și 
clorhidrat de celiprolol împreună, nu trebuie să încetați să luați clonidină decât dacă medicul vă spune să faceți acest lucru. Medicul 
dumneavoastră va opri clorhidratul de Celiprolol cu   multe zile înainte de întreruperea administrării clonidinei

-



- vasodilatatoare, cum ar fi trinitrat de gliceril (cunoscut în mod obișnuit ca nitroglicerină), mononitrat de izosorbid și dinitrat de 
izosorbid, nitroprusiat de sodiu etc. (utilizate pentru tratarea hipertensiunii arteriale, insuficienței cardiace și anginei) diuretice 
(„Comprimate de apă”) de exemplu clortalidonă sau hidroclorotiazidă

medicamente utilizate pentru tratamentul depresiei mintale cunoscute ca inhibitori de monoaminooxidază (IMAO), de 
exemplu fenelzină, tranilcipromină, moclobemidă și izocarboniazidă.
medicamente pentru diabet, de exemplu insulina sau medicamente antidiabetice orale (de exemplu glibenclamid, metformin). 

Glicemia dumneavoastră trebuie monitorizată îndeaproape

noradrenalina sau adrenalina (utilizate pentru tratamentul tensiunii arteriale scazute, insuficientei cardiace, astmului sau 
alergiilor). Noradrenalina și adrenalina se administrează întotdeauna sub supraveghere medicală

medicamente utilizate pentru astm 

medicamente utilizate ca anestezice

medicamente precum fenilefrina, pseudoefedrina, fenilpropanolamina (conținute în medicamentele pentru tuse sau în 
picături pentru nas și ochi). Aceste medicamente pot contracara efectul medicamentelor clorhidrat de celiprolol utilizate 
pentru tratarea bolilor psihice, cum ar fi barbituricele, fenotiazinele (de exemplu, clorpromazină, trifluperazina) sau 
majoritatea antidepresivelor triciclice (de exemplu imipramină, amitriptilină, clomipramină, desipramină).

medicamente utilizate pentru ameliorarea durerii, cum ar fi medicamentele antiinflamatoare nesteroidiene (AINS), de exemplu 

ibuprofen, indometacin

meflochină (medicament utilizat pentru prevenirea și tratamentul malariei)
dacă suferiți de șoc sau tensiune arterială scăzută din cauza floctafeninei (medicament utilizat pentru a trata durerea), 
clorhidratul de celiprolol poate reduce eficacitatea medicamentelor utilizate pentru tratarea acestor afecțiuni 
medicamente precum verapamil, eritromicină, claritromicină, ciclosporină, chinidină, ketoconazol, itraconozol, 
rifampicină și sunătoare care pot afecta cantitatea de medicament pe care o absorbiți. fingolimod, utilizat în tratarea 
sclerozei multiple. Medicul dumneavoastră vă poate monitoriza începutul tratamentului.

-
-

-

-

-
-
-

-

-
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-

-
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Clorhidrat de celiprolol cu   alimente și băuturi
Dacă luați acest medicament cu alimente, este posibil să nu funcționeze la fel de bine. Clorhidratul de celiprolol trebuie 
luat, de preferință, la prima oră dimineața, cu o oră înainte de masă sau cu 2 ore după aceasta.Nu facebeți băuturi 
alcoolice până când ați discutat despre efectele cu medicul dumneavoastră. Sucurile de citrice cresc cantitatea de 
clorhidrat de celiprolol pe care o absorbiți, așa că trebuie evitate în timp ce luați acest medicament.

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.

Dacă medicul dumneavoastră nu găsește nicio alternativă mai sigură, vi se poate administra clorhidrat de celiprolol. Dacă luați 
Clorhidrat de Celiprolol în timpul sarcinii, trebuie să spuneți moașei dumneavoastră. La nou-născutul mamei tratate, activitatea 
acestui tip de medicamente rămâne timp de câteva zile. Efectele pot include bătăi lente ale inimii, insuficiență cardiacă sau 
dificultăți de respirație. Prin urmare, se recomandă monitorizarea atentă a nou-născutului în primele 3 până la 5 zile de viață.

Dacă luați deja Clorhidrat de Celiprolol și tocmai ați aflat că sunteți gravidă, trebuie să discutați imediat cu 
medicul dumneavoastră.

Nu trebuie să alăptați dacă luați clorhidrat de celiprolol. Dacă alăptați sau intenționați să alăptați, trebuie să 
discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de a lua acest medicament.

Conducerea și folosirea utilajelor
În timp ce utilizați acest medicament, puteți simți amețeli, oboseală, precum și potențarea reacțiilor adverse, cum ar fi tremuratul, durerile 

de cap sau tulburările de vedere. Dacă se întâmplă acest lucru, nu conduceți vehicule și nu folosiți unelte sau utilaje.

3. Cum să luați Clorhidrat de Celiprolol

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



-
-
-

Înghițiți comprimatele întregi cu un pahar cu apă.
Luați comprimatele de preferință la prima oră dimineața, cu o oră înainte de masă sau două ore după masă. 
Pentru a vă ajuta să vă amintiți să vă luați medicamentul, încercați să vă obișnuiți să îl luați la aceeași oră în fiecare 
zi, de preferință la prima oră dimineața.

Doza recomandată este:

Adulți inclusiv vârstnici -doza inițială recomandată este de 200 mg clorhidrat de celiprolol o dată pe zi. Dacă este 
necesar, după 2 până la 4 săptămâni, medicul dumneavoastră vă va crește doza la 400 mg o dată pe zi. Doza maximă 
este de 400 mg o dată pe zi.

Dacă aveți impresia că efectul comprimatelor de clorhidrat de celiprolol este prea puternic sau prea slab, adresați-vă medicului 
dumneavoastră sau farmacistului.

Adulți cu probleme hepatice sau renale -dacă aveți probleme cu rinichii, medicul dumneavoastră vă poate administra o 
doză mai mică decât cea menționată mai sus și o poate crește după cum este necesar. O reducere a dozei la jumătate poate fi 
adecvată la pacienții cu insuficiență moderată a funcției renale (clearance-ul creatininei în intervalul 15-40 ml pe minut). 
Clorhidratul de celiprolol nu este recomandat pacienților cu insuficiență renală severă (clearance-ul creatininei mai mic de 15 
ml pe minut). Utilizarea de doze mici de clorhidrat de celiprolol este recomandată la pacienții cu probleme hepatice.

Copii -Clorhidratul de celiprolol nu trebuie administrat copiilor

vârstnici –Medicul dumneavoastră poate decide să vă scadă doza de clorhidrat de celiprolol dacă este necesar

Dacă luați mai mult clorhidrat de celiprolol decât trebuie
Este posibil să aveți simptome precum bătăi lente ale inimii, tensiune arterială scăzută, senzație de amețeală sau slăbiciune, dificultăți de respirație, respirație 

șuierătoare sau probleme cu inima. Adresați-vă medicului dumneavoastră sau mergeți imediat la cel mai apropiat departament de cauzalitate a spitalului. 

Luați cu dumneavoastră acest prospect sau câteva comprimate, astfel încât medicul dumneavoastră să știe ce ați luat.

Dacă uitați să luați Clorhidrat de Celiprolol
Dacă uitați să luați o doză, luați-o imediat ce vă amintiți, cu excepția cazului în care este timpul pentru următoarea doză. Nu luați 
o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să luați Clorhidrat de Celiprolol
Dacă încetați brusc să luați Clorhidrat de Celiprolol, starea dumneavoastră se poate agrava rapid. Medicul dumneavoastră vă 
va reduce doza lent pe o perioadă de 7 până la 10 zile.

Luați comprimatele conform instrucțiunilor și atât timp cât este indicat; nu-i opri, chiar daca te simti mai bine, 
in caz contrar simptomele pot reveni.

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.

Efecte secundare grave

Dacă se întâmplă oricare dintre următoarele, încetați să luați Clorhidrat de Celiprolol și spuneți imediat medicului 
dumneavoastră sau mergeți la serviciul de urgență al celui mai apropiat spital:

-Reacție alergică: erupție cutanată, probleme de înghițire sau de respirație, umflare a feței, buzelor, gâtului sau limbii.



- Aveți simptome asemănătoare gripei, articulații umflate sau dureroase, sensibilitate crescută la lumina soarelui, 
căderea părului, dureri abdominale, anemie. Aceasta poate însemna că aveți o afecțiune numită lupus eritematos 
sistemic (LES). Aceste simptome vor dispărea de obicei după ce a fost întreruptă celiprolol clorhidrat.

Acestea sunt efecte secundare foarte grave. Dacă le aveți, este posibil să fi avut o reacție alergică gravă la clorhidratul 
de celiprolol. Este posibil să aveți nevoie de asistență medicală urgentă sau de spitalizare.

Spuneți imediat medicului dumneavoastră sau mergeți la departamentul de urgență al celui mai apropiat spital dacă observați 

oricare dintre următoarele:

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

- Amețeli sau stări de cap ușor, slăbiciune sau leșin, mai ales când te ridici din poziție culcat. Acestea ar putea 
fi semne ale tensiunii arteriale scăzute.
Erupții cutanate, mâncărime excesivă-

Reacții adverse mai puțin frecvente (pot afecta până la 1 din 100 de persoane)

-
-

Bătăi bătătoare ale inimii

Dificultăți de respirație

Reacții adverse rare (pot afecta până la 1 din 1000 de persoane)

- Agravarea insuficienței cardiace existente anterior cu umflare a mâinilor, gleznelor sau picioarelor și dificultăți de 
respirație după exerciții fizice, frig și colorare albastru sau violet a mâinilor și picioarelor
Boală pulmonară cu simptome cum ar fi febră, frisoane, oboseală, dificultăți de respirație, senzație de apăsare în piept și tuse, 
dificultăți de respirație, inflamație a plămânilor, dificultăți de respirație, în special la pacienții cu astm bronșic sau antecedente de 
astm bronșic

Reacții alergice ale pielii, cum ar fi mâncărime, înroșire, urticarie, sângerări neobișnuite sau vânătăi sub piele.

-

-

Cu frecvență necunoscută: frecvența nu poate fi estimată din datele disponibile

-
-

Agravarea diabetului zaharat diagnosticat anterior (diabet zaharat)
Sete crescută, urinare excesivă, apetit crescut, scădere în greutate. Acesta poate fi un caz nediagnosticat de 
diabet zaharat (diabet zaharat) și poate deveni evident.
Bătăi ale inimii rapide, lente sau neregulate, insuficiență cardiacă

Semne de psihoză: o pierdere a contactului cu realitatea, cum ar fi auzirea vocilor sau vedea lucruri care nu 
există.

-
-

Medicamentele din acest grup pot ascunde simptome precum bătăile rapide ale inimii și tremuratul (aceste simptome pot 
apărea în prezența diabetului zaharat și a glandei tiroide hiperactive).

Spuneți medicului dumneavoastră dacă observați oricare dintre următoarele:

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

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Durere de cap

Somnolență excesivă, dificultăți de somn, vise urâte, coșmaruri, tremurături (tremurări necontrolate) 
Răceală la mâini sau picioare (boala Raynaud), hipotensiune
Greață (senzație de rău) sau vărsături (raț), durere și disconfort în burtă, gură uscată Crampe 
musculare, dureri articulare, oboseală.
Bufeuri sau transpirație excesivă 
Dispoziție deprimată
Senzații neobișnuite ale pielii, cum ar fi ace, amorțeală, arsură sau târâtură pe piele Lipsa de 
energie
Dificultate în obținerea sau menținerea unei erecții

Reacții adverse mai puțin frecvente (pot afecta până la 1 din 100 de persoane)

-
-

Tensiune arterială scăzută

Dificultate în a dormi



Reacții adverse rare (pot afecta până la 1 din 1000 de persoane)

-
-
-
-

Zmâit în urechi 
Constipație
Slabiciune musculara

Incapacitatea sexuală la bărbați, scăderea apetitului sexual.

Reacții adverse foarte rare (pot afecta până la 1 din 10.000 de persoane)

-
-
-

Schimbări de dispoziție și 

comportament Confuzie

Boala de piele cu pete îngroșate de piele roșie, adesea cu solzi argintii (psoriazis) sau agravarea 
psoriazisului existent anterior.

Cu frecvență necunoscută: frecvența nu poate fi estimată din datele disponibile

-
-

O durere asemănătoare unei crampe la unul sau ambele picioare, care se dezvoltă la mers și poate provoca în cele din 
urmă o șchiopătare. Halucinații (experiențe senzoriale false sau distorsionate care par a fi percepții reale. Aceste impresii 
senzoriale sunt generate mai degrabă de minte decât de orice stimul extern și pot fi văzute, auzite, simțite și chiar 
mirosite sau gustate)
Vedere afectată, vedere încețoșată sau tulburări de vedere, uscarea ochilor care trebuie luate în considerare dacă pacientul folosește lentile 

de contact

Diaree (scaune moale)

-

-

Pot exista modificări ale rezultatelor anumitor teste de laborator
-
-
-

Creșterea anticorpilor antinucleari (ANA) Creșterea 
enzimelor hepatice, cum ar fi transaminazele
Testul de sânge poate indica, de asemenea, niveluri anormale de glucoză în sânge.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului 

dumneavoastră sau farmacistului.

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 la:

www.mhra.gov.uk/yellowcard. Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de mai multe informații privind 
siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Celiprolol Clorhidrat

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor. Păstrați 
recipientul în cutia exterioară. A nu se păstra la temperaturi peste 25°C.

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 reziduale sau a reziduurilor menajere. Întrebați-vă farmacistul cum să aruncați 
medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține clorhidratul de celiprolol:
-
-

Ingredientul activ este 200 mg sau 400 mg clorhidrat de celiprolol
Celălalt(e) ingredient(e) sunt celuloză microcristalină, manitol, croscarmeloză de sodiu, dioxid de siliciu 
coloidal anhidru și stearat de magneziu.

Filmul propriu-zis conține hipromeloză și dioxid de titan (E171), cu macrogol 400 și galben de chinolină (E104) în 
comprimatele de 200 mg sau cu macrogol 4000 și lactoză monohidrat în comprimatele de 400 mg.



Cum arată Celiprolol Clorhidrat și conținutul ambalajului:
- Clorhidrat de celiprolol 200 mg comprimatesunt comprimate filmate biconvexe, de culoare galbenă, în formă de 

capsulă, inscripționate cu „200” pe o parte a liniei de ruptură și o linie de ruptură adâncă pe cealaltă parte. Clorhidrat de 
celiprolol 400 mg comprimatesunt comprimate filmate biconvexe, de culoare albă, în formă de capsulă, inscripționate 
cu „400” pe o parte a liniei de ruptură și o linie de ruptură adâncă pe cealaltă parte. Comprimatele clorhidrat de 
celiprolol sunt disponibile în cutii de 10, 20, 28, 30, 50, 56 și 100 de comprimate filmate în blistere.

-

-

* Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate

Deținătorul autorizației de introducere pe piață 

Ranbaxy (Marea Britanie) Limited

Etajul 5, Hyde Park, Hayes 3 
11 Millington Road
Hayes, UB3 4AZ
Regatul Unit

Producător
Sun Pharmaceutical Industries Europe BV 
Polarisavenue 87
2132JH, Hoofddorp
Olanda

Alkaloida Chemical Company Zrt 
Kabay János u. 29
H-4440 Tiszavasvári
Ungaria

Acest prospect a fost revizuit ultima dată în iulie 2017.


