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Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova 
INSTRUCŢIUNE PENTRU ADMINISTRARE 

 
DEZAMINOOXITOCIN 

comprimate 

 

DENUMIREA COMERCIALĂ  

Dezaminooxitocin 

DCI-ul SUBSTANŢEI ACTIVE 
Demoxytocinum  
 
COMPOZIŢIA  
1 comprimat conţine: 
substanţa activă: demoxitocin – 50 UI; 
excipienţi: zaharoză, lactoză monohidrat, metilceluloză, stearat de calciu, amidon de cartofi. 
 
FORMA FARMACEUTICĂ 
Comprimate 
 
DESCRIEREA MEDICAMENTULUI 
Comprimate rotunde, plate, de culoare albă, cu margini teşite şi incizie diametrală. 
 
GRUPA FARMACOTERAPEUTICĂ şi codul ATC 
Hormoni ai lobului posterior al hipofizei. Oxitocină şi analogii, H01BB01. 
 
PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE  
Proprietăţi farmacodinamice 
Demoxitocina este un analog sintetic al oxitocinei – hormon al părţii posterioare a hipofizei. După 
structură diferă de hormonul natural prin lipsa unei grupări alfa-aminice N-terminale. 
Demoxitocina posedă proprietăţi farmacologice similare oxitocinei, asemeni oxitocinei stimulează 
contractilitatea muşchilor netezi ai uterului şi celulelor mioepiteliale ale glandei mamare. 
Mecanismul de acţiune a demoxitocinei şi oxitocinei este analogic. Sub acţiunea demoxitocinei 
creşte permeabilitatea membranelor pentru ionii de potasiu şi natriu. În rezultat, se atestă 
creşterea aportului ionilor de calciu în interiorul miocitelor muşchilor netezi. Calciul intracelular 
reglează activitatea mecanică a musculaturii netede uterine şi celulelor mioepiteliale. Se 
presupune că în mioplasmă, calciul se cuplează cu proteina reglatoare troponina şi provoacă 
contracţia. După activitatea uterotonică, demoxitocina este de 1,5 ori mai activă ca oxitoxina. 
Preparatul, provoacînd contracţia fibrelor musculare care înconjoară ramificaţiile alveolare ale 

glandei mamare, condiţionează fluxul laptelui în canale mai mari şi eliminarea lui prin mamelon. 

Datorită stabilităţii sporite faţă de inactivarea fermentativă, cauzată de lipsa aminogrupei N-

Certificat   de înregistrare al medicamentului – nr. 19304 din  22.04.2013  
Anexa 1 



2 

terminale, demoxitocina posedă un efect lactogen mai puternic şi de lungă durată în comparaţie 

cu oxitocina.  

Spre deosebire de oxitocină, acţiunea lactogenă a demoxitocinei se realizează mai rapid (timp de 

câteva minute). 

În perioada postnatală preparatul grăbeşte involuţia uterului, favorizează încetarea hemoragiilor 
postnatale. 
Demoxitocina normalizează procesul lactaţiei, înlătură angorjarea patologică a glandelor mamare, 
care survine în ziua a 3-5-a după naştere şi care este determinată de reflexele încă neformate de 
generare a laptelui, stimulează funcţia lactogenă a glandelor mamare, previne dezvoltarea 
mastitei. 
Demoxitocina este practic lipsită de acţiune vasopresoare şi antidiuretică, ceea ce permite 
utilizarea preparatului de către femeile cu hipertensiune arterială, toxicoză tardivă, dereglări ale 
funcţiei renale. 
Proprietăţi farmacocinetice 
Demoxitocina se absorbe rapid prin mucoasa cavităţii bucale în circulaţia sistemică. 
Demoxitocina nu este degradată de către enzimele salivare. Este stabilă la enzimele oxitocinaze. 
Toate aceste proprietăţi ale preparatului permit utilizarea sa bucofaringiană. 
Timpul de înjumătăţire a demoxitocinei este de 3-5 minute. Preparatul este metabolizat în ficat; 
se elimină pe cale renală. 
 
INDICAŢII TERAPEUTICE  
Demoxitocina se utilizează pentru declanşarea travaliului, în caz de insuficienţă primară şi 
secundară a contracţiilor uterine, precum şi pentru accelerarea involuţiei uterului şi favorizarea 
eliminării laptelui în perioada postpartum. 
 
DOZE ŞI MOD DE ADMINISTRARE 
Preparatul este administrat bucofaringean: comprimatul se plasează după obraz şi se menţine în 
cavitatea bucală, alternând partea dreaptă şi stângă a cavităţii bucale, fără a fi mestecat sau 
înghiţit, până la dizolvarea sa completă. 
Pentru stimularea travaliului se indică cîte 50 UI (1 comprimat) la fiecare 30 minute. După 
instalarea contracţiilor uterine puternice şi regulate, doza este scăzută în jumătate (½ comprimat) 
sau se măreşte intervalul între prize (se administrează la fiecare 1 oră). Doza maximală pentru 
stimularea travaliului constituie 500 UI (10 comprimate), foarte rar – 900 UI. În lipsa efectului la 
atingerea dozei maxime, administrarea preparatului este sistată până în ziua următoare sau peste 
24 ore se administrează oxitocină în perfuzie. 
Pentru stimularea lactaţiei – din a 2-a la a 6-a zi după naştere, preparatul este administrat de 2-4 
ori în zi, câte 25-50 UI (½-1 comprimat) cu 5 minute înainte de alăptare. 
 
REACŢII ADVERSE 
La făt – hipoxie, asfixie, bradicardie, colorarea cu meconiu a lichidului amniotic. 
La mamă – hipertonus uterin (până la contracţii tetanice sau rupturi uterine), greaţă, vomă, 
hipersalivare, creşterea tensiunii arteriale, tahicardie, aritmii, afibrinogenemie letală, şoc 
anafilactic. 
 
CONTRAINDICAŢII 
Administrarea demoxitocinei este contraindicată în următoarele cazuri: 

- hipersensibilitate la demoxitocină şi/sau la oricare din componenţii preparatului; 
- toxiemie preeclampsică; 
- insuficienţă cardiacă de gradul II-III; 
- hipertensiune arterială; 
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- necorespunderea mărimii bazinului şi capului la făt, anomalii de poziţionare a fătului, 
tensionarea uterului (sarcină multiplă, polihidramnios), prezenţa cicatricelor uterine de la 
intervenţiile chirurgicale precedente (inclusiv operaţie cezăriană); 

- nefropatie; 
- decolare prematură a placentei, hipertonusul uterin, risc de ruptură uterină, placenta 

praevia sau deplasarea vaselor ombilicale, moartea intrauterină a fătului. 
 
SUPRADOZAJ 
Nu au fost comunicate cazuri de intoxicaţie la administrarea comprimatelor cu demoxitocină. Este 
puţin probabil ca la administrarea internă a comprimatelor, inclusiv în cantităţi sporite, să apară 
consecinţe grave, deoarece preparatul, fiind de natură peptidică, se inactivează rapid în tractul 
gastrointestinal. Însă, la administrarea dozelor mari de preparat sunt posibile reacţii adverse 
grave. 
 
ATENŢIONĂRI ŞI PRECAUŢII SPECIALE PENTRU UTILIZARE 
Stimularea medicamentoasă a travaliului poate fi efectuată doar sub supraveghere medicală 
stictă, în condiţii de staţionar, sub supravegherea permanentă a personalului medical. Este 
necesară monitorizarea strictă a frecvenţei contracţiilor cardiace la făt şi contracţiilor uterine în 
scop de a ajusta doza de demoxitocină în funcţie de reacţia individuală a parturientei. Este 
necesară monitorizarea tensiunii arteriale. În caz de hiperactivitate a uterului sau dereglarea 
funcţiilor vitale ale fătului, administrarea preparatului este sistată. Sunt necesare precauţii 
deosebite la stimularea naşterii în caz de diagnosticare a pelvisului îngust, insuficienţă secundară 
a uterului, în caz de maladii cardiace precum şi la femeile care au suportat intervenţie cezareană 
pe segmentul inferior al uterului. În timpul administrării demoxitocinei nu trebuie administrate 
alte medicamente care stimulează contracţiile uterine. Se administrează cu precauţie la 
pacientele cu vârsta peste 35 ani. 
Conţine 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. 
Conţine lactoză. Pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la galactoză, deficit de lactază 
(Lapp) sau sindrom de malabsorbţie la glucoză-galactoză nu trebuie să utilizeze acest 
medicament. 
Administrarea în sarcină şi perioada de alăptare 
Stimularea travaliului trebuie efectuată doar sub supravegherea medicală strictă, din cauza 
riscului crescut de apariţie a complicaţiilor din partea mamei şi fătului. 
Demoxitocina se utilizează pentru stimularea lactaţiei. Este puţin probabil ca preparatul să se 
elimine în laptele matern, deoarece perioada de înjumătăţire constituie 3-5 minute şi preparatul 
este distrus de enzimele tractului gastrointestinal ale fătului. 
De asemenea, nu există informaţii despre reacţiile adverse provocate de demoxitocină la nou-
născuţi. 
Influenţa asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje 
Preparatul este administrat în condiţii de staţionar, de aceea influenţa asupra capacităţii de 
conducere a vehiculelor sau de folosire a utilajelor este exclusă. 
 
INTERACŢIUNI CU ALTE MEDICAMENTE, ALTE TIPURI DE INTERACŢIUNI 
Administrarea anestezicelor inhalatorii (ciclopropan, halotan), poate scădea acţiunea 
demoxitocinei (potenţarea efectului hipotensiv şi riscului de aritmii). 
Deoarece  prostaglandinele potenţează efectul uterotonic al demoxitocinei, preparatul nu se 
administrează timp de 6 ore după administrarea vaginală a prostaglandinelor. 
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În caz de anestezie sacrală, demoxitocina poate prelungi acţiunea simpatomimetică, 
vasoconstrictoare şi presoare a anestezicului. 

 
 
 

PREZENTARE, AMBALAJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Comprimate 50 UI. Câte 10 comprimate în blister. Câte 1 blister  împreună cu instrucţiunea 
pentru administrare în cutie de carton. 
 
PĂSTRARE   
A se păstra la loc uscat, ferit de lumină, la temperaturi sub 25 ºC. 
A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor! 
 
TERMENUL DE VALABILITATE 
5 ani.  
A nu se utiliza după data de expirare  indicată pe ambalaj. 
 
STATUTUL LEGAL  
Cu prescripţie medicală 
 
DATA ULTIMII REVIZUIRI A TEXTULUI 
Iunie 2012. 
 
DEŢINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE 
“Grindeks” SA, Letonia 
 
DENUMIREA 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 şi Dispozitivelor Medicale (tel.: 0 22 88 43 38) 


