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Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova  

INSTRUCŢIUNE PENTRU ADMINISTRARE 

 

CAPSICAM
®
 

unguent 

 
Numărul certificatului de înregistrare în Republica Moldova: 

30 g – nr.18120 din 09.08.2012 

50 g – nr.18119 din 09.08.2012 

 

DENUMIREA COMERCIALĂ  
Capsicam

®
 

 

COMPOZIŢIA 

1 g unguent conţine: 

substanţe active: dimetilsulfoxid – 50 mg, camfor – 30 mg, ulei de terebentină –30 mg, 

benzilnicotinat – 20 mg, nonivamidă – 2 mg; 

excipienţi: alcool cetostearic (tip A), cetilstearilsulfat de sodiu, polisorbat 80, bronopol 

şi apă purificată.  

 

FORMA FARMACEUTICĂ  
Unguent  

 

DESCRIEREA MEDICAMENTULUI  
Unguent de culoare albă până la albă cu nuanţă gălbuie cu miros de camfor şi 

terebentină. 

 

GRUPA FARMACOTERAPEUTICĂ şi codul ATC  
Alte preparate topice pentru algii articulare şi musculare M02AX10 

 

PROPRIETĂŢILE FARMACOLOGICE  

Proprietăţi farmacodinamice  
Substanţele active ale unguentului posedă acţiune vasodilatatoare şi iritantă asupra 

terminaţiunilor nervoase senzitive. ca rezultat manifestă acţiune iritantă, hiperemiantă şi 

analgezică locală. Iritaţia locală a pielii determină modificarea circulaţiei sanguine şi 

reducerea selectivă a troficităţii organelor interne, inervate din partea aceloraşi 

segmente ale măduvei spinării. Iritaţia suplimentară în segmentul corespunzător ale 

măduvei spinării determină o activare suplimentară a sistemului antinociceptiv, ce 

previne transmiterea impulsurilor algice în scoarţa cerebrală şi ameliorează suportarea 

durerii. 

Proprietăţi farmacocinetice  

Unguentul rapid se absoarbe şi peste câteva minute se înregistrează senzaţie de arsură, 

hiperemie cutanată evidentă, senzaţie de căldură, se reduce tensiunea musculară şi 

durerea. Temperatura cutanată se ridică cu 1-2 °C timp de 2-3 ore. Acţiunea analgezică 

se instalează peste 30-40 min şi se prelungeşte 3-6 ore. Majorarea temperaturii și 



ameliorarea circulaţiei sanguine manifestă acțiune benefică în afecțiuni reumatice, 

contuzii, întinderi musculare şi în alte traumatisme sportive. La aplicare repetată 

acţiunea preparatului se menţine timp de 10-14 zile. 

 

INDICAŢII TERAPEUTICE 

Remediu analgezic şi revulsiv administrat în dureri musculare şi articulare. 

 

DOZE ŞI MOD DE ADMINISTRARE 

Se aplică extern. 

În calitate de remediu revulsiv unguentul se în cantități mici (circa 2-3 g) cu ajutorul 

aplicatorului pe suprafaţa musculară, masând până la hiperemie uşoară a pielii. După 

antrenamente unguentul se înlătură de pe piele cu apă rece.  

Pentru diminuarea durerilor cu ajutorul aplicatorului se aplică pe porţiunile afectate câte 

1-3 g unguent de 2-3 ori pe zi în dependenţă de intensitatea durerii. Se acoperă cu 

pansament ocluziv pentru potențarea efectului termic. Pentru o cură de tratament se 

utilizează aproximativ 50-100 g. de unguent. 

După fiecare procedură se recomandă spălarea mâinilor cu apă rece şi săpun. 

Nu există date clinice privind administrarea preparatului în pediatrie. 

 

REACŢII ADVERSE 

În cazul hipersensibilităţii pielii la componentele unguentului sunt posibile reacții 

adverse cutanate: prurit, edeme, hiperemie sau urticarie. În aceste cazuri se recomandă 

suspendarea administrării şi înlăturarea unguentului de pe piele. Efectele descrise dispar 

timp de 8-12 ore după sistarea tratamentului.  
 

CONTRAINDICAŢII 

Hipersensibilitate la componentele unguentului, afecţiuni şi ulcere cutanate. 

 

SUPRADOZAJ 

În cazul aplicării excesive a unguentului pot apărea hiperemia tegumentelor, prurit uşor 

tranzitoriu sau senzaţii de arsură. 

Tratament: se recomandă înlăturarea unguentului de pe piele cu apă rece. 

În cazul ingestiei accidentale ale unguentului pot să se dezvolte voma şi diareea. În 

cazul înghiţirii accidentale a unei cantităţi mari de unguent pot să se dezvolte simptome 

ale intoxicaţiei acute: greaţă, vomă, dureri abdominale, cefalee, vertij, senzaţie de 

căldură, convulsii, depresie respiratorie, comă. 

Tratament simptomatic. În intoxicaţii severe nu se recomandă inducerea vomei. 

 

ATENŢIONĂRI ŞI PRECAUŢII SPECIALE DE UTILIZARE  

Nu se aplică pe porţiunile lezate ale pielii. Pentru a evita iritaţie severă se recomandă 

evitarea contactului unguentului cu ochii şi mucoasele. 

Pentru determinarea sensibilităţii la componentele preparatului, înainte de administrare, 

se recomandă aplicarea unei cantităţi mici de unguent pe piele. 

Preparatul conţine alcool cetostearilic şi bronopol, care pot provoca reacţii adverse 

locale (de exemplu dermatită de contact).  



Înainte şi după aplicarea unguentului nu se recomandă efectuarea procedurilor termice 

(de ex., baie, duș), deoarece aceasta poate determina deschiderea porilor, şi ca rezultat, 

senzaţie de arsură a pielii. 

Copii şi adolescenţi 

Nu se recomandă administrarea unguentului la copii şi adolescenţi, deoarece nu există 

date clinice privind administrarea preparatului la această categorie de pacienţi. 

Administrarea în sarcină şi perioada de alăptare  
Deoarece nu există date referitor la inofensivitatea preparatului, Capsicam

® 
nu se 

recomandă de administrat în sarcină şi perioada de alăptare. 

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

® 
nu influenţează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. 

 

INTERACŢIUNI CU ALTE MEDICAMENTE, ALTE TIPURI DE 

INTERACŢIUNI  
Nu sunt descrise. 
 

PREZENTARE, AMBALAJ 

Unguent câte 30 g sau 50 g în tub de aluminiu. 

Câte 1 tub împreună cu instrucţiunea pentru administrare şi aplicator în cutie de carton. 

 

PĂSTRARE  

A se păstra la temperatura sub 25 
o
C.  

A nu se congela.  

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor!  

 

TERMEN DE VALABILITATE 

2 ani. 

A nu se utiliza după data de expirare indicată pe ambalaj. 
       

STATUTUL LEGAL  
Fără prescripţie medicală. 
 

DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI 

Mai 2013 

 

DEŢINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE 

„Grindeks” SA, 

Str. Krustpils 53, LV-1057 Riga, Letonia 

Fax.: + 371 670 835 05 

e-mail: grindeks@grindeks.lv 
 

NUMELE ŞI ADRESA PRODUCĂTORULUI 

Uzina farmaceutică din Tallin SA, Estonia 

Tondi 33, 11316 Tallin, Estonia 

Tel.: + 372 612 0201 

Fax.: + 372 612 0330 

e-mail: farma@tft.ee 

 

mailto:farma@tft.ee


“Grindeks” SA, 

Str. Krustpils 53, LV-1057 Riga, Letonia 

Fax.: + 371 670 835 05 

e-mail: grindeks@grindeks.lv 

 

La apariţia oricărei reacţii adverse, informaţi secţia de farmacovigilenţă a Agenţiei 

Medicamentului și Dispozitivelor Medicale 

 (tel. 022 88-43-38) 


