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 Prospect: Informaţii pentru utilizator  

 

BETAMAKS 50 mg comprimate filmate 

BETAMAKS 100 mg comprimate filmate 

BETAMAKS 200 mg comprimate filmate 

Sulpiridă  

 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi 

acest medicament, deoarece conţine informaţii importante pentru 

dumneavoastră. 

- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.  

- Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră 

sau farmacistului.  

- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l 

daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală 

ca dumneavoastră. 

- Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră  

sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate 

în acest prospect. Vezi pct. 4. 

 

Ce găsiţi în acest prospect:  

1. Ce este BETAMAKS şi pentru ce se utilizează  

2. Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi BETAMAKS  

3. Cum să utilizaţi BETAMAKS  

4. Reacţii adverse posibile  

5. Cum se păstrează BETAMAKS  

6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii  

 

 

1. Ce este BETAMAKS 200 mg şi pentru ce se utilizează  

 

Medicamentul BETAMAKS conţine sulpiridă. Sulpirida aparţine unui grup de 

medicamente numite antipsihotice atipice şi ele se utilizează pentru tratamentul 

schizofreniei. La administrarea în doze mari medicamentul inhibă simptomele de 

psihoză (halucinaţii, delir) şi agresivitatea. 

 

 

2. Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi BETAMAKS  

 

Nu utilizaţi BETAMAKS:  

- dacă sunteţi alergic la sulpiridă sau la oricare dintre celelalte componente ale 

acestui medicament (enumerate la punctul 6) ; 



- dacă aveţi feocromocitom (o tumoare benign a suprarenalelor, care provoacă 

creştere severă a tensiunii arteriale); 

- dacă aveţi porfirie acută (o boală înnăscută , care vă afectează metabolismul); 

- dacă aveţi sistemul nervos central inhibat; 

- dacă aveţi stări severe de inconştienţă (stare de comă); 

- dacă aveţi măduva osoasă deprimată; 

- dacă aveţi tumori dependente de prolactină, de exemplu prolactinom hipofizar 

sau cancer de sân;  

- dacă sunteţi însărcinată sau alăptaţi; 

- la copii cu vârsta sub 14 ani; 

- în asociere cu medicamente antiparkinsoniene dopaminergice (vezi 

BETAMAKS împreună cu alte medicamente).  

 

 

Atenţionări şi precauţii 

Acţiunea medicamentului BETAMAKS depinde de doză, de aceea el trebuie 

administrat strict conform indicaţiei medicului. 

 

Similar altor remedii neuroleptice, BETAMAKS poate conduce la dezvoltarea 

sindromului neuroleptic malign (vezi pct. 4). Dacă observaţi febră inexplicabilă, 

paloare, rigiditate musculară sau transpiraţii abundente, adresaţi-vă imediat la 

medic. 

 

Înainte să utilizaţi BETAMAKS consultaţi medical, dacă: 

 

- aveţi boala Parkinson;  

- suferiţi de epilepsie au în trecut aţi avut convulsii; 

- aveţi un nivel scăzut de potasiu în sânge (hipokaliemie); 

- suferiţi de boli cardiace; 

- aveţi tensiune arterial crescută sau scăzută; 

- aveţi tulburări ale funcţiei renale sau hepatice; 

- aveţi slăbiciune muscular marcată; 

- aveţi prostată mărită în dimensiuni; 

- aveţi tulburări severe de respiraţie; 

- dacă dumneavoastră sau rudele dumneavoastră aţi avut în trecut o afecţiune 

determinată de formarea unor cheaguri de sânge în vene, deoarece 

medicamentele similare acestuia au fost asociate cu formarea cheagurilor de 

sânge în vene (vezi pct. 4).  

 

Dacă una din cele menţionate vi se aplică şi dumneavoastră, sau dacă nu sunteţi 

sigur, vorbiţi cu medicul dumneavoastră sau farmacistul, înainte de a lua 

BETAMAKS.  

 



La pacienţii cu demenţă s-a observat o creştere a riscului de apariţie a 

evenimentelor cerebro-vasculare, de aceea pacienţilor cu factori de risc pentru 

accidente cerebro-vasculare sulpirida se va administra cu precauţie. 

Datorită acţiunii de stimulare şi activare administrarea acestui medicament uneori 

poate provoca agitaţie şi nelinişte. La administrarea de BETAMAKS sunt posibile 

tulburări extrapiramidale (vezi pct. 4). 

 

Acest medicament se va administra cu precauţie la pacienţii vârstnici cu demenţă. 

  

Uneori apar convulsii la pacienţi, la care nu au fost observate convulsii anterior. 

 

E necesar de luat în consideraţie că BETAMAKS intensifică acţiunea alcoolului. 

 

 

Copii 

BETAMAKS este contraindicat pentru utilizare la copii cu vârsta sub 14 ani (vezi 

Nu utilizaţi BETAMAKS). 

 

  

BETAMAKS împreună cu alte medicamente  
Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizaţi, aţi luat recent 

sau s-ar putea să utilizaţi orice alte medicamente.  

 

Trebuie să spuneţi medicului dumneavoastră dacă utilizaţi oricare dintre 

următoarele medicamente:  

- levodopă (medicament utilizat în tratamentul bolii Parkinson); 

- chinidină, disopiramidă, amiodaronă sau sotalol (medicamente pentru reglarea 

ritmului cardiac); 

- verapamil, diltiazem clonidină, beta-blocante; 

-  digitalice (de ex., digoxină); 

- diuretice, laxative stimulante, tetracosactid, glucocorticoizi (de exemplu 

prednisolon), amfotericină B (injecţii);  

- pimozidă, amisulpridă, sultopridă, sertindol, clorpromazină, levomepromazină, 

droperidol, haloperidol; 

- metadonă; 

- bepridil, cisapridă, mizolastină, terfenadină; 

- galofantrină, pentamidină; 

- preparate de litiu; 

- medicamente utilizate în epilepsie (carbamazepină, etosuximidă, oxarbazepină, 

fenitoină, primidonă, acid valproic), barbiturice. 

 

BETAMAKS intensifică acţiunea deprimantă asupra sistemului nervos central şi a 

medicamentelor, care scad tensiunea arterială, dar reduc acţiunea preparatelor de 

atropină, metilscopolamină. 

 

Antiacidele şi sucralfatul (utilizate în caz de tulburări digestive) reţin absorbţia 



BETAMAKS în tractul gastrointestinal. Între administrarea sulpiridei şi acestor 

medicamente trebuie de respectat un interval de 2 ore.  

 

La administrarea de BETAMAKS în asociere cu medicamentele, care suprimă 

funcţia măduvei osoase, creşte riscul de toxicitate. 

 

Ritonavirul, posibil, creşte concentraţia plasmatică a sulpiridei. 

 

La administrarea de BETAMAKS în asociere cu sibutramina creşte riscul de 

toxicitate la nivelul sistemului nervos central. 

 

 

BETAMAKS împreună cu alcoolul  

La administrarea împreună cu alcoolul intensifică efectul sedativ al 

medicamentelor. E necesar de evitat utilizarea alcoolului şi a medicamentelor, care 

conţin alcool. 

 

 

Sarcina şi alăptarea  

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să 

rămâneţi gravidă, adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări 

înainte de a lua acest medicament.  

 

BETAMAKS nu se utilizează în timpul sarcinii (vezi Nu utilizaţi BETAMAKS).  

Următoarele simptome pot apărea la nou-născuţii mamelor care au luat sulpiridă în 

ultimul trimestru de sarcină (ultimele trei luni de sarcină): tremurături, rigiditate 

şi/sau slăbiciune a muşchilor, somnolenţă, agitaţie, probleme cu respiraţia şi 

dificultate la alăptare. Dacă oricare dintre aceste simptome apar la copilul 

dumneavoastră, este necesar să vă adresaţi medicului dumneavoastră.  

 

Sulpirida trece în laptele matern, de aceea BETAMAKS este contraindicat la 

femeile care alăptează (vezi Nu utilizaţi BETAMAKS). 

 

 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor  
Acest medicament provoacă somnolenţă şi poate încetini reacţia (vezi pct. 4), de 

aceea în timpul administrării acestui medicament se recomandă de evitat 

activităţile, legate de risc şi pentru efectuarea cărora e necesară îndemânare şi o 

reacţie bună (folosirea utilajelor, conducerea vehiculelor, etc.).  

 

 

BETAMAKS conţine lactoză.  

 

Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat că aveţi intoleranţă la unele categorii 

de glucide, vă rugăm să-l întrebaţi înainte de a lua acest medicament.  

 



 

 

 

3. Cum să utilizaţi BETAMAKS  

 

Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul. Discutaţi 

cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.  

 

Se administrează pe cale orală. Comprimatul se înghite întreg. 

 

Dozele şi durata tratamentului medicul indică fiecărui pacient individual. Nu se 

admite să modificaţi doza sau să întrerupeţi administrarea medicamentului fără 

permisiunea medicului (vezi Dacă încetaţi să utilizaţi BETAMAKS). 

 

Adulţi şi copii cu vârsta peste 14 ani 

Doza iniţială recomandată constituie 200-400 mg de 2 ori pe zi. Medicul poate 

modifica doza medicamentului în funcţie de simptomele bolii. Doza maximă 

depinde de simptomele dominante: 

- în caz de simptome pozitive (halucinaţii, manie, tulburări de gândire şi de 

comportament), doza poate fi crescută până la 2,4 g pe zi; 

- în cazul simptomelor negative (insuficienţă de expresie emoţională, alogie, 

insuficienţă de motivaţie şi de iniţiativă, apatie, depresie şi izolare socială) – 

până la 800 mg pe zi. 

Se recomandă de administrat ultima doză nu mai târziu de orele 16.00, deoarece 

acţiunea stimulantă a medicamentului poate cauza tulburări de somn. 

 

Pacienţi cu insuficienţă hepatică 

Medicul va selecta doza medicamentului în funcţie de răspunsul individual al 

pacientului. 

 

Pacienţi cu insuficienţă renală 

E necesar de administrat o doză mai mică. La începutul tratamentului medicul va 

indica doze mai mici, care apoi se vor creşte treptat. 

 

Vârstnici 

La începutul tratamentului medicul va indica doze mai mici, care apoi se vor creşte 

treptat. 

 

Dacă consideraţi că acţiunea acestui medicament este prea puternică sau prea 

slabă, consultaţi medicul. 

 

 

Dacă utilizaţi mai mult BETAMAKS decât trebuie  
 

Simptomele de supradozare: nelinişte, confuzie tulburări de conştienţă, tremurături,  

Rigiditate sau spasme musculare, mişcări involuntare ale ochilor, gâtului, mâinilor 



sau picioarelor, dificultăţi de vorbire. Uneori sunt posibile ameţeli datorită scăderii 

tensiunii arteriale, comă. 

 

În cazul supradozării trebuie să vă adresaţi imediat la medic. Luaţi cu sine cutia 

medicamentului.  

 

 

Dacă uitaţi să utilizaţi BETAMAKS  

 

Dacă aţi uitat să luaţi o doză, luaţi-o imediat ce vă aduceţi aminte. Dacă se apropie 

momentul următoarei doze, nu luaţi o doză dublă, ci continuaţi să administraţi 

medicamentul după cum e recomandat, respectând intervalele obişnuite între prize. 

 

 

Dacă încetaţi să utilizaţi BETAMAKS  
Nu trebuie să opriţi utilizarea de BETAMAKS fără să-l întrebaţi pe medicul 

dumneavoastră, de asemenea să modificaţi fără permisiunea medicului doza 

medicamentului. 

 

Întreruperea bruscă a administrării medicamentului poate provoca greţuri, vomă, 

transpiraţie abundentă, insomnie, nelinişte şi apariţia mişcărilor involuntare. 

 

  

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă 

medicului dumneavoastră.  

 

 

4. Reacţii adverse posibile  

 

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate 

că nu apar la toate persoanele.  

 

Frecvente (apar la mai puţin de 1 din 10 utilizatori): 

• somnolenţă (îndeosebi la administrarea dozelor mari); 

• hiperprolactinemie (creşterea concentraţiei în sânge a unui hormon numit 

prolactină). 

 

Mai puţin frecvente (apar la mai puţin de 1 din 100 utilizatori): 

• tulburări extrapiramidale (tremor, rigiditate musculară, tulburări de echilibru şi 

mers, dificultăţi de vorbire, secreţie crescută de salivă, spasme sau fasciculaţii 

musculare, akatizie sau nelinişte chinuitoare în muchi, incapacitatea de a 

rămâne timp îndelungat în stare de repaus şi tendinţa de a schimba poziţia); 

aceste tulburări apar mai frecvent la administrarea dozelor mari de 

BETAMAKS şi la vârstnici; 

• diskinezie tardivă (mişcări ritmice inconştiente ale feţei şi/sau limbii). 

 



 

 

 

Rare (apar la mai puţin de 1 din 1000 utilizatori): 

• senzaţia de uscăciune în gură; 

• constipaţie; 

• vedere înceţoşată; 

• hipotensiune ortostatică (la modificarea poziţiei corpului din orizontală în 

verticală scade tensiunea arterială); 

 

Foarte rare (apar la mai puţin de 1 din 10 000 utilizatori): 

• convulsii; 

• tulburări severe ale ritmului cardiac, stop cardiac, moarte subită; 

• mâncărime, erupţii pe piele; 

• galactoree (secreţie spontană de lapte), ginecomastie (creşterea în volum a 

sânilor la bărbaţi), tulburări ale ciclului menstrual, creşterea masei corporale;  

aceste tulburări sunt reversibile şi dispar la sistarea administrării 

medicamentului; 

• sindrom neuroleptic malign, care se caracterizează prin simptome cum ar fi 

febră înaltă, transpiraţie excesivă, rigiditate musculară, tulburări de conştienţă, 

fluctuaţii ale ritmului cardiac şi a tensiunii arteriale. La apariţia suspiciunii de 

dezvoltare a sindromului neuroleptic e necesar de întrerupt imediat utilizarea 

medicamentului şi de adresat la medic. 

 

Cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile): 

• modificări ale analizei de sânge (agranulocitoză şi leucopenia); 

• pierderea poftei de mâncare, greţuri; 

• niveluri crescute de enzime hepatice în sânge, Îngălbenirea pielii şi ochilor 

(icter); 

• dificultate de a avea orgasm, dificultate de a avea sau menţine o erecţie sau de 

a ejacula (disfuncţie erectilă); 

• cornee purpurie, pigmentarea conjunctivei şi a retinei, opacitatea corneei şi a 

cristalinului; 

• pigmentarea violetă a pielii, sensibilitate crescută la iradierea cu raze UV; 

• scăderea capacităţii de concentrare, agitaţie, nelinişte (în principal din cauza 

acţiunii stimulante).  

 

Datorită influenţei BETAMAKS asupra sistemului nervos vegetativ la pacienţii 

susceptibili pot apărea aşa simptome, ca ritm cardiac accelerat, modificări ale 

tensiunii arteriale, senzaţie de căldură, ameţeli, senzaţia de înţepături, transpiraţii 

excesive, tulburări de urinare, slăbiciune generală. 

 

Cheagul de sânge în vene, mai ales la nivelul picioarelor (simptomele includ 

senzaţia de arsură, durere şi roşeaţă la nivelul picioarelor), care poate migra prin 

vasele de sânge până în plămâni, determină durere în piept şi dificultăţi în 



respiraţie. Dacă observaţi oricare dintre aceste simptome, adresaţi-vă imediat unui 

medic. 

A fost raportat un număr nesemnificativ mai mare de cazuri de deces la pacienţii 

vârstnici cu demenţă, trataţi cu medicamente antipsihotice, comparative cu cei, 

care nu au administrat antipsihotice.  

 

 

Raportarea reacţiilor adverse  

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau 

farmacistului. Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest 

prospect.  

 

De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse direct la secţia de farmacovigilenţă a 

Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale (tel. 022-88-43-38) sau prin 

intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe 

web-site-ul Agenţiei Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 

http://www.amed.md/.  

 

Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii 

suplimentare privind siguranţa acestui medicament. 

 

5. Cum se păstrează BETAMAKS  

 

A se păstra la loc uscat, la temperatura sub 25 C. 

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor. 

 

Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după "EXP". 

Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective. 

  

Nu aruncaţi acest medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi 

farmacistul cum să aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste 

măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 

 

 

6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii  

 

Ce conţine BETAMAKS  
- Substanţa activă este sulpirida.  

  1 comprimat filmat conţine 50 mg, 100 mg sau 200 mg sulpiridă.  

 

- Celelalte componente sunt: nucleul: povidonă, stearat de magneziu, 

crospovidonă, amidon de porumb, celuloză microcristalină; 

filmul: colorant Opadry alb 33G28707 (hipromeloză (E 464), dioxid de titan 

(E171), lactoză monohidrat, macrogol 3000, triacetină), ceară de carnaubă. 

 



Cum arată BETAMAKS şi conţinutul ambalajului  
 

Comprimate filmate rotunde biconvexe, de culoare albă sau practic albă.  

În secţiune transversală de culoare albă. 

 

Câte 30 comprimate în flacoane din masă plastică cu capac cu controlul primei 

deschideri. 

Câte 1 flacon împreună cu prospectul în cutie de carton. 

 

Deţinătorul certificatului de înregistrare pe piaţă şi fabriproducăantorul 

Grindeks SA,  

str. Krustpils 53, Riga, LV-1057, Letonia. 

Telefon: 67083205 

Fax: 67083505 

E-mail: grindeks@grindeks.lv 

 

Pentru mai multe informaţii cu privire la acest produs, vă rugăm să contactaţi 

deţinătorul certificatului de înregistrare. 

 

Acest prospect a fost revizuit în August 2015 



  
 

 


