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05/11/2012 MD-RU/T/2/2 

 

Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova 

INSTRUCŢIUNE PENTRU ADMINISTRARE 

 

CYCLODOL GRINDEKS 

comprimate 

 
Numărul certificatului de înregistrare 

în Republica Moldova: nr. 18207 din 17.09.2012 

 

DENUMIREA COMERCIALĂ  

Cyclodol Grindeks 

 

DCI-ul substanţei active 

Trihexyphenidylum 

 

COMPOZIŢIA  
1 comprimat conţine: 

substanţa activă: clorhidrat de trihexifenidil – 2 mg; 

excipienţi: zaharoză, amidon de cartofi, celuloză microcristalină, stearat de calciu. 

 

FORMA FARMACEUTICĂ 
Comprimate. 

 

DESCRIEREA MEDICAMENTULUI 
Comprimate rotunde, plate, cilindrice, de culoare albă cu o incizie. 

 

GRUPA FARMACOTERAPEUTICĂ şi codul ATC 
Antiparkinsoniene. Anticolinergice. Amine terţiare. N04AA01 

 

PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE  

Proprietăţi farmacodinamice 

Trihexifenidilul este un colinoblocant sintetic, care reduce simptomele caracteristice 

parkinsonismului: tremorul, rigiditatea musculară şi bradichinezia. Trihexifenidilul 

este un blocant puternic al M-colinoreceptorilor, cu proprietăţi slabe N-colinoblo-

cante. La baza mecanismului de acţiune este proprietatea trihexifenidilului de a 

concura cu acetilcolina la nivelul membranei postsinaptice. 

Proprietăţi farmacocinetice 

La administrarea orală trihexifenidilul se absoarbe rapid şi complet din tractul 

gastrointestinal. Efectul terapeutic se instalează în decurs de o oră. Timpul de 

înjumătăţire este de 5 – 10 ore. Deoarece trihexifenidilul posedă proprietăţi lipofile 

marcante, penetrează uşor barierele hemato-encefalică şi placentară. Se 

metabolizează în ţesuturi sub acţiunea esterazelor nespecifice în alcooli şi acizi 

organici; o parte neînsemnată se elimină pe cale renală sub formă neschimbată. 
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INDICAŢII TERAPEUTICE  
Boala Parkinson. Tulburări extrapiramidale, cauzate de medicamentele neuroleptice 

şi analogii acestora.  

 

DOZE ŞI MOD DE ADMINISTRARE 
Dozele se ajustează individual. Medicamentul trebuie administrat înainte sau în 

timpul mesei. La apariţia xerostomiei se recomandată administrarea preparatului 

înainte de masă, în caz contrar poate surveni greaţa. 

Tratamentul se va iniţia cu o doză de 1 mg pe zi. Doza se măreşte treptat cu 2 mg la 

fiecare 3-5 zile. Doza de susţinere constituie 6-10 mg pe zi, administrată în 3-4 prize. 

În cazuri grave este posibilă majorarea dozei până la 12-16 mg pe zi, în 3-4 prize. 

Doza nictemerală maximă constituie 16 mg de clorhidrat trihexifenidil. 

Finisând tratamentul sau începând o terapie de alternativă, dozele de trihexifenidil se 

micşorează treptat. 

La administrarea concomitentă cu alte preparate antiparkinsoniene, dozele ambelor 

medicamente se vor micşora. În acest caz este suficientă administrarea a 3-6 mg 

trihexifenidil pe zi, în 2 prize. 

Pacienţii vârstnici sunt mai sensibili faţă de medicament, de aceea aceste persoane 

vor administra medicamentul în doze micşorate. 

Administrarea la copii: în practica pediatrică nu se utilizează. 

 

REACŢII ADVERSE 
În continuare, reacţiile adverse sunt clasificate conform convenţiei MedDRA pe 

sisteme de organe, în funcţie de frecvenţă: foarte frecvente (>1/10), frecvente 

(>1/100 şi <1/10), mai puţin frecvente (>1/1 000 şi <1/100), rare (>1/10 000 şi    

<1/1 000), foarte rare (<1/10 000), inclusiv cu frecvenţă necunoscută. 

Tulburări ale sistemului nervos 

Tulburări ale  sistemului nervos vegetativ.  

Frecvente: dereglări de acomodaţie, xerostomie, greaţă.  

Mai puţin frecvente: retenţie de urină, constipaţii, dureri abdominale, tahicardie, 

reacţii de hipersensibilitate.  

Rare: midriază, micşorarea transpiraţiei, glaucom cu unghi închis, în rezultatul 

creşterii presiunii intraoculare, din care cauză este necesar de a monitoriza periodic 

presiunea intraoculară.  

Foarte rare: bradicardie, fotofobie. 

Tulburări ale  sistemului nervos central (SNC).  

Frecvente: fatigabilitate, somnolenţă, vertij, nervozitate.  

Mai puţin frecvente: insomnie, tulburări de memorie. 

La administrarea dozelor crescute, sau în cadrul tratamentului pacienţilor cu factori 

asociaţi (ateroscleroză, persoane în etate sau persoane diagnosticate cu idiosincrazie 

faţă de medicament) pot apărea dereglări de conştiinţă şi psihice, îmbunătăţirea 

neobişnuită a dispoziţiei, excitaţii uşoare şi moderate, greaţă sau vomă. În aceste 

cazuri tratamentul se va sista. La micşorarea dozei sau întreruperea tratamentului 

reacţiile adverse dispar.  
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CONTRAINDICAŢII 
Hipersensibilitate la trihexifenidil şi/sau la oricare dintre excipienţi, retenţie de urină 

netratată, hipertrofia prostatei cu retenţie de urină, glaucom cu unghi închis, 

obstrucţia tractului gastrointestinal, tahiaritmii, intoxicaţie acută cu alcool, preparate 

psihotrope sau opiacee, stări acute de delir sau manii. Diskinezie tardivă, demenţă. 

Sarcina şi perioada de alăptare, copii până la 18 ani. 

 

SUPRADOZAJ 
Simptome: Dozele mari de trihexifenidil provoacă blocada inervaţiei postganglionare 

a sistemului nervos simpatic. Tabloul clinic al intoxicaţiei corespunde cu 

simptomatica intoxicaţiei cu atropină (midriază, xerostomie, tahicardie, atonie 

intestinală şi a căilor biliare, febră, etc.). Trihexifenidilul provoacă, de asemenea, 

tulburări ale sistemului nervos central (hiperexcitabilitate, tulburări de conştiinţă, 

pierderea contactului cu realitatea şi alte dereglări psihice). În caz de intoxicaţie 

severă poate surveni coma sau paralizia centrului respirator. 

Tratament: Antidot specific nu există. Tratamentul este simptomatic: comprese reci, 

administrarea de lichide în cantităţi mari. Este necesar de a efectua lavaj gastric sau 

alte măsuri care reduc absorbţia medicamentului. Este posibilă administrarea 

inhibitorilor de colinesterază (de exemplu, fizostigmina); pentru tratamentul 

complicaţiilor, legate de activitatea cardiacă, se utilizează cu succes hidrocarbonatul 

de sodiu sau lactatul de sodiu, în caz de convulsii – diazepam, pentru înlăturarea 

delirului – fizostigmină. 

Hemodializa şi hemoperfuzia se indică doar pe parcursul primelor ore după 

administrare, cu toate că efectele nu sunt cunoscute. 

 

ATENŢIONĂRI ŞI PRECAUŢII SPECIALE PENTRU UTILIZARE 
Cu precauţii majore trihexifenidilul se administrează la persoanele vîrstnice şi 

pacienţilor cu maladii cardio-vasculare, precum şi pacienţilor cu dereglări hepatice 

sau renale. 

Medicamentul poate fi administrat doar după calculul minuţios al raportului risc-

beneficiu, la necesitate absolută, în caz de: 

- maladii ce pot provoca tahicardie cu pericol pentru viaţă; 

- sindrom de demenţă; 

- myasthena gravis; 

- hipertrofie a prostatei cu golirea totală a vezicii urinare. 

Preparatele antiparkinsoniene nu reduc diskinezia tardivă, în unele cazuri pot agrava 

starea pacientului. De aceea, medicamentul nu este recomandat persoanelor cu 

diskinezie tardivă, doar dacă suferă concomitent de parkinsonism. 

Sunt cunoscute cazuri de administrare abuzivă a trihexifenidilului, în special de către 

persoanele bolnave psihic. 

Pentru preîntâmpinarea apariţiei simptomelor de abstinenţă (nervozitate, anxietate, 

tahicardie, hipotensiune ortostatică, dereglări de somn) tratamentul nu trebuie 

întrerupt brusc. 
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Comprimatele Cyclodol Grindeks conţin zaharoză. Pacienţii cu afecţiuni ereditare 

rare de intoleranţă la fructoză, sindrom de malabsorbţie la glucoză-galactoză sau 

insuficienţă a zaharazei-izomaltazei nu trebuie să utilizeze acest medicament. 

Copii şi adolescenţi 

Administrarea la copii şi adolescenţi cu vârsta sub 18 ani este contraindicată. 

Administrarea în sarcină şi perioada de alăptare 

Datorită proprietăţii trihexienidilului de a traversa bariera placentară, administrarea 

în timpul sarcinii este contraindicată, cu scopul de a evita eventualele riscuri de 

fetotoxicitate. 

Trihexifenidilul se elimină cu laptele matern, de aceea administrarea lui în perioada 

de alăptare este contraindicată. 

Influenţa asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje 

În perioada tratamentului este necesară precauţie la conducerea autovehiculelor şi 

altor activităţi potenţial periculoase, care necesită concentraţie maximă şi reacţie 

psihomotorie rapidă. 

 

INTERACŢIUNI CU ALTE MEDICAMENTE ŞI ALTE FORME DE 

INTERACŢIUNE 
Activitatea trihexifenidilului poate fi potenţată în caz de administrare concomitentă a 

medicamentelor cu acţiune similară colinoblocantă (amantadina, unele medicamente 

antihistaminice, derivaţii de fenotiazină, antidepresivele triciclice etc.), inclusiv şi cu 

inhibitorii MAO (inhibă enzimele implicate în procesul de metabolizare a 

medicamentelor). 

La administrarea clorhidratului de trihexifenidil concomitent cu medicamentele sus-

numite, pot apărea reacţii adverse : xerostomie, scăderea acuităţii vizuale, retenţie de 

urină şi constipaţie. 

Trihexifenidilul şi medicamentele parasimpatomimetice sunt antagonişti. 

La administrarea concomitentă cu trihexifenidilul, scade acţiunea nitraţilor 

administraţi sublingual (din cauza xerostomiei). 

Deoarece trihexifenidilul reduce motilitatea intestinală, poate fi dereglată absorbţia 

altor medicamente. 

Trihexifenidilul scade acţiunea metoclopramidei şi a domperidonului asupra tractului 

gastrointestinal. 

La administrare concomitentă cu clorhidratul de trihexifenidil, poate creşte acţiunea 

deprimantă a alcoolului şi a altor medicamente asupra sistemului nervos central. 

Medicamentele antiaritmice potenţează acţiunea anticolinergică. De exemplu, 

administrarea concomitentă a chinidinei cu trihexifenidilul poate fi potenţată 

acţiunea anticolinergică asupra sistemului cardiovascular (în special, tulburări de 

conductibilitate). 

 
PREZENTARE, AMBALAJ 

Comprimate 2 mg. Câte 25 comprimate în blister, câte 2 blistere împreună cu 

instrucţiunea pentru administrare se plasează în cutie de carton. 

 

PĂSTRARE   
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A se păstra ferit de lumină, la temperatura sub 25 °C. 

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor! 

 

TERMENUL DE VALABILITATE 
5 ani.  

A nu se administra după expirarea termenului de valabilitate. 

 

STATUTUL LEGAL  

Cu prescripţie medicală 

 

DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI  

Iulie 2012. 

 

NUMELE ŞI ADRESA PRODUCĂTORULUI                                  

„Grindeks” SA,  

str. Krustpils 53, LV-1057  Riga, Letonia 

Fax.: +37167083505 

e-mail: grindeks@grindeks.lv 

 

La apariţia oricărei reacţii adverse informaţi secţia de farmacovigilenţă a 

Agenţiei Medicamentului (tel. 73-70-02) 


