Capsule moi
Paracetamol/Clorhidrat de pseudoefedrin\/
Bromhidrat de dextrometorfan
Citi]i cu aten]ie [i în întregime acest prospect, deoarece el con]ine
informa]ii importante pentru dumneavoastr\. Acest medicament
este disponibil f\r\ prescrip]ie medical\. Cu toate acestea, este
necesar s\ utiliza]i Bioflu capsule moi cu aten]ie, pentru a ob]ine
cele mai bune rezultate. P\stra]i acest prospect. S-ar putea s\ fie
necesar s\-l reciti]i. Întreba]i farmacistul dac\ ave]i nevoie de mai
multe informa]ii sau sfaturi. Trebuie s\ v\ prezenta]i la medic dac\
simptomele dumneavoastr\ se înr\ut\]esc sau nu se
îmbun\t\]esc dup\ 5 zile. Dac\ vreuna dintre reac]iile adverse
devine grav\ sau dac\ observa]i orice reac]ie advers\
nemen]ionat\ în acest prospect, v\ rug\m s\-i spune]i medicului
dumneavoastr\ sau farmacistului.
În acest prospect g\si]i:
1. Ce este Bioflu® capsule moi [i pentru ce se utilizeaz\
2. Înainte s\ utiliza]i Bioflu® capsule moi
3. Cum s\ utiliza]i Bioflu® capsule moi
4. Reac]ii adverse posibile
5. Cum se p\streaz\ Bioflu® capsule moi
6. Informa]ii suplimentare.
1. Ce este Bioflu® capsule moi [i pentru ce se utilizeaz\
Tratamentul simptomatic al congestiei nazale, tusei neproductive [i
febrei asociate bolilor tractului respirator (de exemplu sinuzite,
rinite, faringite, bron[ite). Tratament simptomatic în r\ceal\ [i grip\.
2. Înainte s\ utiliza]i Bioflu® capsule moi
Nu utiliza]i Bioflu® capsule moi
- dac\ sunte]i alergic (hipersensibil) la paracetamol, clorhidrat de
pseudoefedrin\, bromhidrat de dextrometorfan sau la oricare
dintre celelalte componente ale Bioflu® capsule moi;
- dac\ ave]i hipertensiune arterial\ sever\ sau necontrolat\ prin
tratament, boal\ coronarian\ grav\ sau tulbur\ri de ritm cardiac;
- dac\ a]i avut în trecut accident vascular cerebral;
- dac\ ave]i astm bron[ic [i tu[i]i;
- dac\ ave]i insuficien]\ respiratorie;
- dac\ ave]i insuficien]\ hepatocelular\;
- dac\ ave]i insuficien]\ renal\ sever\;
- dac\ ave]i diabet zaharat;
- dac\ ave]i hipertiroidie;
- dac\ ave]i glaucom cu unghi închis;
- dac\ ave]i sau a]i avut epilepsie sau convulsii;
- dac\ al\pta]i sau sunte]i gravid\;
- dac\ ave]i deficit de glucozo-6-fosfat dehidrogenaz\;
- dac\ utiliza]i inhibitori de monoaminooxidaz\ (în administrarea
concomitent\ sau în termen de 14 zile de la retragerea acestora);
- la copiii cu vârsta mai mic\ de 12 ani.
Ave]i grij\ deosebit\ când utiliza]i Bioflu® capsule moi
Acest medicament este recomandat numai pentru adul]i [i
adolescen]i. Tusea productiv\ este o component\ fundamental\ a
mecanismului de ap\rare bronhopulmonar\ [i de aceea nu trebuie
suprimat\. Nu se recomand\ asocierea unui expectorant sau
mucolitic cu un antitusiv. Înainte de prescrierea unui antitusiv
trebuie identificate cazurile în care tusea necesit\ tratament
etiologic adecvat, în special astmul bron[ic, bron[iectazia,
obstruc]ia bron[ic\, insuficien]a ventricular\ stâng\ de cauze
cunoscute, embolia pulmonar\, tusea de origine cardiac\, cancerul
[i afec]iunile endobron[ice. Datorit\ pseudoefedrinei din
compozi]ia sa, Bioflu® capsule moi trebuie utilizat cu precau]ie la
pacien]ii care sufer\ de hipertensiune arterial\ u[oar\ sau
moderat\. Similar altor simpatomimetice pseudoefedrina trebuie
utilizat\ cu precau]ie la pacien]ii cu afec]iuni cardiace, tensiune
intraocular\ crescut\, hipertrofie de prostat\, obstruc]ie
piloroduodenal\. Administrarea trebuie f\cut\ cu precau]ie în cazul

afect\rii renale u[oare sau moderate (în special în cazul asocierii cu
afec]iuni cardiovasculare). Este necesar\ pruden]\ în cazul
pacien]ilor trata]i simultan cu simpatomimetice de tipul deriva]ilor
de ergotamin\, antidepresive triciclice, unii ISRS (inhibitori selectivi
ai recapt\rii serotoninei) [i medicamente cu efecte supresive
asupra activit\]ii SNC. Nu se va utiliza în asociere cu alte
medicamente care con]in paracetamol. Se impun precau]ii în caz
de alcoolism [i afec]iuni hepatice, incluzând hepatit\ viral\ (cre[te
riscul hepatotoxicit\]ii). În cazul în care simptomele nu se remit
dup\ administrarea de doze uzuale, nu se cre[te doza ci se
recomand\ reevaluarea situa]iei clinice. Nu se administreaz\ mai
mult de 5 zile f\r\ recomandarea medicului. Similar altor
medicamente, dac\ sunte]i gravid\ sau dac\ utiliza]i orice alt
medicament, se recomand\ consultarea medicului dumneavoastr\
sau farmacistului înainte de administrarea medicamentului.
Utilizarea altor medicamente
V\ rug\m s\ spune]i medicului dumneavoastr\ sau farmacistului
dac\ lua]i sau a]i luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre
cele eliberate f\r\ prescrip]ie medical\. Administrarea
concomitent\ a Bioflu® capsule moi cu inhibitori de
monoaminooxidaz\ (sau în termen de 14 zile de la retragerea
acestora) poate duce la manifest\ri de toxicitate (inclusiv ame]eli,
grea]\, tremor, spasme musculare, hipotensiune arterial\ sau
hipertensiune arterial\, hiperpirexie [i com\) [i de aceea este
contraindicat\. Administrarea de bromhidrat de dextrometorfan cu
depresoare ale activit\]ii sistemului nervos central cum sunt
antidepresive sedative, antihistaminice H1 sedative, clonidin\ [i
compu[i înrudi]i, neuroleptice, anxiolitice [i hipnotice (altele decât
benzodiazepinele), talidomid\ conduc la poten]area efectului
deprimant nervos central. De asemenea, alcoolul etilic poten]eaz\
efectul sedativ al antitusivelor centrale; în timpul tratamentului cu
dextrometorfan se recomand\ evitarea consumului de b\uturi
alcoolice [i de medicamente care con]in alcool etilic. Pentru a evita
supradozajul, nu se va asocia cu alte medicamente care con]in
paracetamol. Alcoolul etilic (consum cronic), medicamentele
inductoare enzimatice [i cele hepatotoxice cresc riscul afect\rii
hepatice al dozelor mari sau tratamentului prelungit cu
paracetamol. Absorb]ia paracetamolului este accelerat\ de
metoclopramid\ [i domperidon\.
Colestiramina reduce absorb]ia paracetamolului dac\ se
administreaz\ în prima or\ de la ingestia de paracetamol.
Tratamentul cronic cu barbiturice sau primidon\ reduce efectul
paracetamolului. Dozele mari de paracetamol cresc efectul
anticoagulantelor cumarinice probabil prin reducerea sintezei
hepatice de profactori ai coagul\rii. În cazul administr\rii unor doze
zilnice mai mari de 2000 mg paracetamol, pe perioade mai lungi
de o s\pt\mân\, este necesar\ monitorizarea timpului de
protrombin\. Acest lucru nu este necesar în cazul tratamentului
ocazional. Asocierea paracetamolului cu salicila]i sau
antiinflamatoare nesteroidiene pe termen lung [i la doze mari
cre[te riscul de apari]ie a afect\rii renale. Asocierea paracetamolsalicila]i trebuie administrat\ pe termen scurt; diflunisalul cre[te cu
50% concentra]ia plasmatic\ a paracetamolului [i m\re[te astfel
riscul hepatotoxicit\]ii acestuia. Datorit\ con]inutului în
paracetamol, pot s\ apar\ valori fals sc\zute ale glicemiei
determinate prin metode oxidative sau o cre[tere fals\ a valorilor
serice ale acidului uric determinat prin metoda acidului
fosfotungstic. Cre[terile timpului de protrombin\ [i ale valorilor
serice ale bilirubinei, lactatdehidrogenazei [i transaminazelor serice
eviden]iaz\ afectarea toxic\ hepatic\ [i apar în special la doze mai
mari de 8 g pe zi sau administrarea pe termen lung a unor doze de
paracetamol mai mari de 3-5 g pe zi. Datorit\ pseudoefedrinei,
Bioflu® capsule moi poate cre[te efectele simpatomimeticelor, de
exemplu decongestionante, deriva]i de ergotamin\

(antimigrenoase) sau medicamente care scad apetitul alimentar,
Dac\ ave]i orice întreb\ri suplimentare, adresa]i-v\ medicului
existând riscul apari]iei unor pusee hipertensive. Clorhidratul de
dumneavoastr\ sau farmacistului.
pseudoefedrin\ poate suprima par]ial ac]iunea hipotensiv\ a
medicamentelor care interfer\ cu ac]iunea simpatomimetic\:
4. Reac]ii adverse posibile
bretilium, betanidin\, guanetidin\, debrisoquin\, metildopa, agen]i
Ca toate medicamentele, Bioflu® capsule moi poate provoca reac]ii
blocan]i a
- [i b
- adrenergici. Pseudoefedrina poate cre[te riscul
adverse, cu toate c\ nu apar la toate persoanele.
de apari]ie a aritmiilor la pacien]ii care primesc glicozide digitalice,
Reac]ii adverse frecvente (care afecteaz\ mai pu]in de 1 din 10
chinidin\ sau antidepresive triciclice. Administrarea concomitent\ a pacien]i, dar mai mult de 1 din 100):
Bioflu® capsule moi cu antidepresive triciclice poate induce
- ame]eli, stare de confuzie;
hipertensiune arterial\, aritmie [i tahicardie sau poate poten]a
- anxietate, nelini[te;
manifest\rile activit\]ii anticolinergice (pericol de apari]ie a ocluziilor - palpita]ii, aceelerarea ritmului b\t\ilor inimii (tahicardie);
intestinale, reten]ie urinar\, glaucom). Dac\ este necesar\ utilizarea - tremor;
acestei asocia]ii de medicamente, se recomand\ reducerea dozei
- somnolen]\;
de antidepresive [i monitorizarea atent\ a st\rii clinice a
- grea]\, v\rs\turi;
pacientului. Administrarea concomitent\ a Bioflu® capsule moi cu
- cre[terea sau sc\derea tensiunii arteriale.
fluoxetin\ poate duce la poten]area reac]iilor adverse ale
Reac]ii adverse mai pu]in frecvente (care afecteaz\ mai pu]in de 1
dextrometorfanului (ame]eli, hiper-reactivitate) [i/sau a
din 100 pacien]i, dar mai mult de 1 din 1000):
manifest\rilor poten]iale ale toxicit\]ii (grea]\, vom\, înce]o[area
- diaree, dureri abdominale;
vederii, halucina]ii vizuale [i auditive). Utilizarea concomitent\ cu
- imposibilitatea de eliminare a urinii din vezica urinar\, total\ sau
paroxetin\ poate cre[te riscul de apari]ie a sindromului
par]ial\ (reten]ie urinar\);
serotoninergic (manifestat prin hipertensiune, tremor, mioclonie,
- respira]ie dificil\;
hiperreflexie, confuzie, nelini[te, transpira]ie abundent\, schimb\ri
- dureri de cap.
de dispozi]ie) [i se poate impune reducerea dozei sau oprirea
Reac]ii adverse rare (care afecteaz\ mai pu]in de 1 din 1000
tratamentului cu ambele medicamente.
pacien]i, dar mai mult de 1 din 10000):
Utilizarea Bioflu® capsule moi cu alimente [i b\uturi
- erup]ii trec\toare pe piele;
Se va evita consumul de alcool etilic, cafea, ceai negru, b\uturi
- sensibilitate crescut\ fa]\ de ac]iunea radia]iilor luminoase [i
energizante, fumatul.
ultraviolete (fotosensibilizare);
Sarcina [i al\ptarea
- necroz\ tubular\ acut\ cu insuficien]\ renal\ acut\ (afectarea
Adresa]i-v\ medicului dumneavoastr\ sau farmacistului pentru
rinichilor).
recomand\ri înainte de a lua orice medicament. Datorit\ posibilei
Reac]ii adverse foarte rare (care afecteaz\ mai pu]in de 1 din
rela]ii dintre apari]ia de malforma]ii fetale [i expunerea la
10000 pacien]i):
pseudoefedrin\ în primul trimestru de sarcin\ pe de o parte, iar pe - modific\ri ale num\rului de celule din sânge, cum sunt sc\derea
de alt\ parte faptului c\, în timpul ultimelor trei luni de sarcin\, to]i
plachetelor
din sânge (trombocitopenie), sc\derea celulelor albe din
inhibitorii sintezei prostaglandinelor pot expune f\tul la toxicitate
sânge (leucopenie, neutropenie) care poate deveni sever\
cardiopulmonar\ (hipertensiune pulmonar\ cu închiderea canalului
(agranulocitoz\) sau sc\derea celulelor ro[ii, albe [i plachetelor din
arterial) [i renal\ sau pot s\ inhibe contrac]iile uterului,
sânge prin diminuarea form\rii la nivelul m\duvei hematogene sau
medicamentul nu trebuie utilizat în timpul sarcinii. Pseudoefedrina
prin distrugere periferic\ excesiv\ (pancitopenie).
se excret\ în laptele matern în cantitate mare, putând determina
reac]ii adverse cardiovasculare [i neurologice la sugar. De
Dac\ vreuna dintre reac]iile adverse devine grav\ sau dac\
asemenea, dextrometorfanul se excret\ prin laptele matern. Au
observa]i orice reac]ie advers\ nemen]ionat\ în acest prospect, v\
fost descrise câteva cazuri de hipotonie muscular\ [i apnee la
rug\m s\ spune]i medicului dumneavoastr\ sau farmacistului.
sugari, dup\ administrarea la mame a altor antitusive centrale în
doze mai mari decât cele terapeutice.
5. Cum se p\streaz\ Bioflu® capsule moi
De aceea, ca m\sur\ de precau]ie, administrarea medicamentului
A nu se l\sa la îndemâna [i vederea copiilor. Nu utiliza]i Bioflu®
la femeile care al\pteaz\ este contraindicat\.
capsule moi dup\ data de expirare înscris\ pe ambalaj. Data de
Conducerea vehiculelor [i folosirea utilajelor
expirare
se refer\ la ultima zi a lunii respective. A se p\stra la
Bioflu® capsule moi are influen]\ mic\ sau moderat\ asupra
temperaturi sub 25°C, în ambalajul original. Medicamentele nu
capacit\]ii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.
trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor
Conduc\torii de vehicule [i cei care folosesc utilaje trebuie
menajere. Întreba]i farmacistul cum s\ elimina]i medicamentele
avertiza]i asupra riscului de somnolen]\ [i ame]eli legat de
care nu v\ mai sunt necesare. Aceste m\suri vor ajuta la protejarea
utilizarea medicamentului.
mediului.
Informa]ii importante privind unele componente ale Bioflu®
capsule moi
6. Informa]ii suplimentare
Bioflu® capsule moi con]ine sorbitol. Dac\ medicul dumneavoastr\
Ce con]ine Bioflu® capsule moi
v-a aten]ionat c\ ave]i intoleran]\ la unele categorii de glucide, v\
Substan]ele active sunt: paracetamol, clorhidrat de pseudoefedrin\
rug\m s\-l întreba]i înainte de a utiliza acest medicament. Bioflu®
[i
bromhidrat de dextrometorfan sub form\ de bromhidrat de
capsule moi con]ine tartrazin\ (E 102) care poate provoca reac]ii
alergice. Bioflu® capsule moi con]ine p-hidroxibenzoat de metil care dextrometorfan anhidru. O capsul\ moale con]ine paracetamol
250,00 mg, clorhidrat de pseudoefedrin\ 30,00 mg [i bromhidrat
poate provoca reac]ii alergice (chiar întârziate).
de dextrometorfan 10,51 mg corespunz\tor la bromhidrat de
dextrometorfan anhidru 10,00 mg.
3. Cum s\ utiliza]i Bioflu® capsule moi
Adul]i [i adolescen]i: doza uzual\ este de 1-2 capsule moi de 4 ori Celelalte componente sunt: con]inutul capsulei - povidon\ K25,
propilenglicol, ap\ purificat\, polietilenglicol 400 [i capsula pe zi. Nu se va dep\[i doza maxim\ de 8 capsule moi pe zi. Nu se
gelatin\, glicerol, sorbitol lichid par]ial deshidratat, p-hidroxibenzoat
administreaz\ Bioflu® capsule moi copiilor cu vârsta mai mic\ de
de metil, albastru brevetat V (E 131), tartrazin\ (E 102), ap\
12 ani. Durata tratamentului trebuie s\ fie scurt\ (maxim 5 zile).
purificat\.
Dac\ utiliza]i mai mult decât trebuie din Bioflu® capsule moi
Cum arat\ Bioflu® capsule moi [i con]inutul ambalajului
Pot ap\rea urm\toarele manifest\ri clinice: tremor, nelini[te,
Capsule moi, ovale, de culoare verde care con]in o solu]ie vâscoas\
insomnie, tahicardie, cre[terea sau sc\derea marcat\ a tensiunii
limpede.
arteriale, paloare, midriaz\, reten]ie urinar\ acut\, insuficien]\
M\rimea ambalajului: Cutie cu 2 blistere din PVC/Al a câte 8
hepatic\ [i/sau renal\ acut\, dureri abdominale, encefalopatie
capsule moi.
hepatic\, acidoz\ metabolic\, hipoglicemie, hiperpnee, convulsii,
delir, com\, aritmii (inclusiv ventriculare), miocardit\, tromboze
De]in\torul autoriza]iei de punere pe pia]\ [i produc\torul
vasculare, hipokaliemie. Dac\ suspecta]i un supradozaj sau dac\
S.C. Biofarm S.A.,
un copil a luat din gre[eal\ Bioflu® capsule moi, adresa]i-v\ de
Str. Logof\tul T\utu nr. 99, sector 3, Bucure[ti, România
urgen]\ medicului sau celui mai apropiat spital.
Dac\ uita]i s\ lua]i Bioflu® capsule moi
Acest prospect a fost aprobat în iunie 2008.
Nu lua]i o doz\ dubl\ pentru a compensa doza uitat\. Lua]i
urm\toarea doz\ din Bioflu® capsule moi la ora la care era
programat\.

