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Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova 

INSTRUCŢIUNE PENTRU ADMINISTRARE 

 

LISINOPRIL GRINDEKS 

comprimate 

 

Numărul certificatului de înregistrare 

în Republica Moldova:   

10 mg – nr. 18970 din 28.02.2013 

20 mg – nr. 18971 din 28.02.2013 

 

DENUMIREA COMERCIALĂ  

Lisinopril Grindeks 

DCI-ul SUBSTANŢEI ACTIVE 

Lisinoprilum  

 

COMPOZIŢIA  
1 comprimat conţine: 

substanţa activă: lisinopril (sub formă de lisinopril dihidrat) – 10 mg sau 20 mg; 

excipienţi: amidon pregelatinizat, amidon de porumb, hidrogenofosfat de calciu anhidru, manitol, 

dioxid de siliciu coloidal anhidru, stearat de magneziu. 

 

FORMA FARMACEUTICĂ 
Comprimate 

 

DESCRIEREA MEDICAMENTULUI 

Comprimate 10 mg 
Comprimate de culoare albă, plat-cilindrice, cu margini teşite, cu incizie (care divizează 

comprimatul în 4 părţi) pe o parte a comprimatului. 

Comprimate 20 mg 
Comprimate de culoare albă, plat-cilindrice, cu margini teşite. 

 

GRUPA FARMACOTERAPEUTICĂ şi codul ATC 
Antihipertensive. Inhibitor  al enzimei de conversie a angiotensinei, C09AA03. 

 

PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE  

Proprietăţi farmacodinamice 

Inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei, inclusiv lisinoprilul, măresc speranţa de viaţă a 

pacienţilor cu insuficienţă cardiacă cronică, încetinesc dezvoltarea disfuncţiilor ventriculului stâng 

la pacienţii care au suportat infarct de miocard fără manifestări de insuficienţă cardiacă. 

Lisinoprilul scade formarea angiotensinei II din angiotensina I prin inhibarea enzimei de conversie. 

Diminuarea cantităţii de angiotensină II conduce în mod direct la scăderea eliberării de aldosteron. 

Lisinoprilul reduce degradarea bradikininei şi favorizează sinteza prostaglandinelor. Scade 

rezistenţa vasculară periferică totală, tensiunea arterială, presarcina, presiunea în capilarele 

pulmonare, măreşte debitul cardiac şi toleranţa miocardului la efort la pacienţii cu insuficienţă 

cardiacă cronică. Lisinoprilul dilată arterele într-o măsură mai mare decât venele. Unele efecte sunt 

explicate prin influenţa asupra sistemului renină-angiotensină. La administrare îndelungată se 
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micşorează hipertrofia miocardului şi peretelui arterelor de tip rezistiv. Preparatul ameliorează 

irigarea sanguină a miocardului ischemizat. 

Acţiunea preparatului debutează peste 1 oră de la administrarea perorală. Efectul terapeutic maxim 

se instalează după 6-7 ore, durata efectului – 24 ore. În caz de hipertensiune arterială efectul se 

instalează în primele zile de la iniţierea tratamentului, iar acţiunea stabilă se dezvoltă timp de 1-2 

luni. 

Proprietăţi farmacocinetice 

Lisinoprilul se absoarbe din tractul gastrointestinal sub formă nemodificată, alimentele 

neinfluenţând absorbţia. Concentraţia plasmatică maximă se atinge după 6 ore de la administrarea 

perorală. Lisinoprilul nu se leagă de proteinele plasmatice, cu excepţia enzimei de conversie a 

angiotensinei. 

Biodisponibilitatea medie a lisinoprilului atinge 29%, diferenţele între pacienţi pot varia în limitele 

de 6-60%. 

În organism lisinoprilul nu se metabolizează şi se elimină pe cale renală sub formă nemodificată. 

Timpul  de înjumătăţire la pacienţii cu funcţia renală intactă constituie 12 ore. La pacienţii cu 

tulburări ale funcţiei renale concentraţia plasmatică a lisinoprilului creşte, se măreşte timpul de 

atingere a concentraţiei maxime şi scade clearance-ul. Acest efect are semnificaţie clinică în caz 

dacă viteza filtrării glomerulare este mai mică de 60 mL/minut. Din acest motiv pentru pacienţii cu 

insuficienţă renală este necesară ajustarea dozelor. 

Lisinoprilul se elimină prin dializă. 

La pacienţii vârstnici concentraţia plasmatică a lisinoprilului este mai mare, de aceea clearance-ul 

renal al lisinoprilului este mai mic. 

 

INDICAŢII TERAPEUTICE  
Hipertensiune arterială (inclusiv simptomatică). 

Insuficienţă cardiacă cronică (în cadrul terapiei combinate pentru pacienţii care administrează 

tratament cu digitalice sau diuretice).  

Tratamentul precoce (în primele 24 ore) a infarctului de miocard cu indici stabili ai hemodinamicii 

(în cadrul terapiei combinate). 

Nefropatie diabetică la pacienţii cu diabet zaharat  insulino-dependent cu tensiune arterială normală 

şi cu diabet zaharat insulino-independent cu hipertensiune arterială. 

 

DOZE ŞI MOD DE ADMINISTRARE 
Intern, independent de mese, o dată pe zi, preferabil la una şi aceiaşi oră. 

În caz de hipertensiune arterială  pacienţilor care nu administrează altă medicaţie antihipertensivă 

se administrează câte 2,5-10 mg 1 dată pe zi. În caz ineficienţă, doza se măreşte în funcţie de 

gradul de micşorare a tensiunii arteriale. Doza uzuală de întreţinere – 10-20 mg. Doza nictemerală 

maximă – 40 mg. Efectul terapeutic maxim se realizează după 2-4 săptămîni de la iniţierea 

tratamentului, fapt ce trebuie luat în consideraţie la mărirea dozei. 

Dacă pacientul a administrat anterior tratament cu diuretice, administrarea acestora trebuie sistată 

cu 2-3 zile înainte de iniţierea tratamentului cu lisinopril. Dacă acest lucru nu este posibil, doza 

iniţială nu trebuie să depăşească 5 mg pe zi. În acest caz, după administrarea primei doze se 

recomandă supraveghere  medicală timp de câteva ore (efectul maxim se instalează peste 6 ore), 

deoarece poate avea loc o scădere considerabilă a tensiunii arteriale. 

În caz de hipertensiune arterială renovasculară sau alte stări determinate de creşterea activităţii 

sistemului renină-angiotensină-aldosteron, după administrarea primei doze de lisinopril este 

posibilă scăderea semnificativă a tensiunii arteriale, de aceea se recomandă de a indica iniţial o 

doză mică de preparat – 2,5-5 mg pe zi, sub supraveghere medicală (monitorizarea tensiunii 

arteriale, funcţiei renale, concentraţiei plasmatice a potasiului). Doza de întreţinere, sub 

monitorizare medicală strictă, trebuie ajustată  în funcţie de dinamica stării pacientului.  

În caz de insuficienţă renală, datorită eliminării lisinoprilului pe cale renală, doza iniţială de 

preparat trebuie ajustată în funcţie de clearance-ul creatininei, ulterior, în dependenţă de reacţia 
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organismului, este necesar de a indica doza de întreţinere sub monitorizarea sistematică  a funcţiei 

renale, nivelului de potasiu, sodiu în plasma sanguină. Doza nictemerală maximă – 40 mg. 

 

Clearance-ul creatininei (mL/minut) Doza iniţială (mg/zi) 

30-70 5-10 

10-30 2,5-5 

mai puţin de 10 

(inclusiv pacienţii dializaţi) 

2,5 

 

În caz de insuficienţă cardiacă, tratamentul se iniţiază cu doza  2,5 mg o dată pe zi, cu creşterea 

treptată a dozei până la doza uzuală de întreţinere – 5-10 mg. Doze mai mari de 20 mg/zi, de 

obicei, nu se indică. Până la iniţierea şi în timpul tratamentului cu lisinopril se recomandă 

supraveghere medicală (monitorizarea tensiunii arteriale, funcţiei renale, nivelului de potasiu şi 

sodiu), deoarece poate avea loc o scădere marcată a tensiunii arteriale şi dereglarea funcţiei renale. 

În caz ineficienţă terapeutică, este posibilă asocierea preparatului cu alte antihipertensive.  

Infarctul acut de miocard (în componenţa terapiei asociate) 

Lisinoprilul poate fi administrat suplimentar la terapia standard a infarctului de miocard (care 

include acid acetilsalicilic, preparate trombolitice, beta-adrenoblocanţe şi nitraţi pentru tratamentul 

simptomatic). Tratamentul poate fi iniţiat peste 24 ore de la apariţia primelor simptome şi doar în 

condiţiile unei hemodinamici stabile. În prima zi doza iniţială constituie 5 mg, apoi - 5 mg peste o 

zi, 10 mg peste 2 zile, iar în continuare – 10 mg 1 dată pe zi. 

La iniţierea tratamentului sau timp de primele 3 zile după infarctul acut de miocard, la pacienţii cu 

tensiune arterială sistolică scăzută (120 mm Hg sau mai puţin) este necesar de a administra o doză 

mai mică – 2,5 mg. În caz de scădere a tensiunii arteriale sistolice (100 mm Hg sau mai puţin), 

doza nictemerală 5 mg poate fi redusă temporar până la 2,5 mg. În caz de scădere marcată 

persistentă a tensiunii arteriale (tensiunea arterială sistolică mai mică de 90 mm Hg timp de 1 oră şi 

mai mult), tratamentul cu lisinopril trebuie sistat.  

Administrarea lisinoprilului trebuie continuată nu mai puţin de 6 săptămîni. Doza minimă 

nictemerală – 5 mg. La pacienţii cu simptome de insuficienţă cardiacă este necesar de a continua 

tratamentul cu lisinopril. 

Nefropatia diabetică 

La pacienţii cu diabet zaharat insulino-independent şi hipertensiune arterială se administrează 10 

mg lisinopril 1 dată pe zi. Doza, la necesitate, poate fi mărită până la 20 mg 1 dată pe zi, cu scop de 

a obţine valori ale tensiunii arteriale diastolice mai mici de 75 mm Hg în poziţie şezândă. 

La pacienţii cu diabet zaharat insulino-dependent regimul de dozare este identic, cu scop de a 

obţine valori ale tensiunii arteriale diastolice mai mici de 90 mm Hg în poziţie şezândă. 

La pacienţii vârstnici lisinoprilul se va administra cu precauţie maximă, deoarece deseori poate fi 

observată o acţiune hipotensivă marcată şi prelungită, asociată cu scăderea vitezei de eliminare a 

lisinoprilului (se recomandă iniţierea tratamentului cu doza 2,5 mg pe zi). 

Copii 

Eficienţa şi inofensivitatea administrării lisinoprilului la copii şi adolescenţi cu vârsta de până la 18 

ani nu a fost studiată, de aceea lisinoprilul este contraindicat la această grupă de pacienţi. 

 

REACŢII ADVERSE 
Majoritatea pacienţilor manifestă o toleranţă bună la tratamentul cu lisinopril. Reacţiile adverse se 

manifestă slab sau moderat şi nu necesită sistarea tratamentului. 

Tulburări generale: fatigabilitate sporită, stare de rău general, astenie, febră, hiperemie, reacţii 

anafilactice, senzaţii neplăcute în regiunea toracelui, mialgii, artralgii, vasculită, serozită. 

Tulburări  cardiace: aritmii, angină pectorală, dureri toracice, tahicardie, infarct de miocard, 

dereglări ale conductibilităţii atrioventriculare. 

Tulburări vasculare: scăderea rapidă a tensiunii arteriale, hipotensiune marcată, hipotensiune 

ortostatică, vertij, slăbiciuni, ischemie cerebrală tranzitorie şi ictus. 
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Tulburări renale şi ale căilor urinare: dereglarea funcţiei renale, oligurie, anurie, insuficienţă 

renală acută, uremie, proteinurie. 

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale: tuse uscată, faringită, disfonie, bronşită, dispnee, 

sinuzită, rinită, bronhospasm/astm, infiltrat pulmonar, edem angioneurotic al limbii, epiglotei sau 

laringelui, alveolită alergică. 

Tulburări  gastrointestinale: stomatită, glosită, xerostomie, greaţă, dureri abdominale, dispepsie, 

vomă, inapetenţă, diaree, constipaţie, icter hepatocelular sau colestatic, hepatită, pancreatită, 

obstrucţie intestinală. 

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat: urticarie, prurit, edem angioneurotic al feţei, buzelor 

şi/sau al extremităţilor, pemfigus, eritem polimorf, dermatită exfoliativă, sindrom Stevens-Johnson, 

necroliză epidermică toxică, alopecie, fotosensibilitate, hiperhidroză, onicoliză, exacerbarea 

sindromului Reynaud. 

Tulburări ale sistemului nervos: cefalee, fatigabilitate, somnolenţă, depresie, dereglări de somn, 

scăderea potenţei, dereglări vestibulare, parestezii, spasme musculare, labilitate emoţională, 

confuzie, acufene, tulburări vizuale, disgeuzie sau ageuzie tranzitorie. 

Tulburări hematologice şi limfatice: leucopenie, trombocitopenie, neutropenie sau eozinofilie, 

agranulocitoză, anemie (scăderea nivelului de hemoglobină, eritrocitopenie). 

Investigaţii diagnostice: hiperkaliemie, hiponatriemie, creşterea nivelului de uree şi creatinină, 

creşterea activităţii transaminazelor hepatice, hiperbilirubinemie. 

 

CONTRAINDICAŢII 

 Hipersensibilitate la lisinopril, alţi inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei sau la 

excipienţii preparatului; 

 Antecedente de edem angioneurotic pe fundalul terapiei cu inhibitori ai enzimei de 

conversie a angiotensinei, edem angioneurotic ereditar sau idiopatic; 

 stenoză aortală sau mitrală sau cardiomiopatie hipertrofică; 

 stenoză bilaterală a arterelor renale sau stenoza arterei unicului rinichi; 

 sarcina, perioada de alăptare; 

 copii şi adolescenţi cu vârsta până la 18 ani. 

 

SUPRADOZAJ 
Simptome: scăderea marcată a tensiunii arteriale, şoc, bradicardie, dereglarea echilibrului 

electrolitic şi insuficienţa renală. 

Tratament: terapie simptomatică, terapie perfuzabilă, monitorizarea tensiunii arteriale, a nivelului 

de creatinină, echilibrului hidro-electrolitic şi corectarea acestuia. Dacă supradozajul a avut loc 

recent (cel mult cu 30 minute în urmă), se recomandă lavaj gastric, administrarea enterosorbenţilor 

şi a sulfatului de sodiu. În caz de hipotensiune arterială, se va administra  intravenos soluţie clorură 

de sodiu 0,9% şi se va evalua necesitatea administrării angiotensinei II. 

Lisinoprilul poate fi eliminat din organism prin hemodializă. 

 

ATENŢIONĂRI ŞI PRECAUŢII SPECIALE PENTRU UTILIZARE 
În cadrul tratamentului cu inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei, la unii pacienţi se 

poate dezvolta edem angioneurotic al feţei, buzelor, limbii, epiglotei sau/şi a laringelui. În acest caz 

tratamentul cu lisinopril trebuie sistat imediat. Dacă edemul angioneurotic a afectat limba, epiglota 

sau laringele, pacientului se administrează soluţie injectabilă de epinefrină (clorhidrat de adrenalină 

0,1%) 0,3-0,5 ml sau 0,1 mg epinefrină cu monitorizarea concomitentă a electrocardiogramei şi a 

tensiunii arteriale. Pacientul va fi spitalizat. Este necesar de a monitoriza pacientul timp de 12-24 

ore. 

Hipotensiune simptomatică 

Cel mai frecvent o scădere marcată a tensiunii arteriale apare în caz de scădere a volumului de 

sânge circulant, cauzată de terapia cu diuretice, scăderea aportului de sare cu alimentele, dializă, 

diaree sau vomă. La pacienţii cu insuficienţă cardiacă cronică, asociată sau nu cu insuficienţă 

renală, este posibilă scăderea marcată a tensiunii arteriale, manifestată mai ales la pacienţii cu 
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insuficientă renală cronică severă, cauzată de administrarea dozelor mari de diuretice, 

hiponatriemie sau dereglării funcţiei renale. La această categorie de pacienţi tratamentul cu 

lisinopril trebuie iniţiat doar sub supraveghere medicală (sunt necesare precauţii la ajustarea 

dozelor de preparat şi de diuretice). 

Reguli similare trebuie respectate şi la administrarea preparatului pacienţilor cu cardiopatie 

ischemică, insuficienţă cerebrovasculară, la care scăderea bruscă a tensiunii arteriale poate provoca  

infarct de miocard sau ictus cerebral. 

Reacţia hipotensivă tranzitorie nu reprezintă o contraindicaţie pentru administrarea următoarei doze 

de preparat.  

La administrarea lisinoprilului pacienţilor cu insuficienţă cardiacă cronică, cu valori normale sau 

scăzute ale tensiunii arteriale, poate fi observată scăderea tensiunii arteriale, ceea ce nu reprezintă 

un motiv pentru întreruperea tratamentului. 

Înainte de iniţierea tratamentului cu lisinopril, dacă este posibil, este necesar de a corecta 

concentraţia sodiului în organism sau/şi de a recupera pierderile de lichide, cu monitorizarea 

riguroasă a efectului primei doze de lisinopril. 

Hipotensiune în caz de infarct de miocard 

Iniţierea tratamentului trebuie efectuată doar în caz de hemodinamică stabilă şi dacă nu există risc 

suplimentar de dereglare a hemodinamicii după tratamentul cu un vasodilatator. În categoria de risc 

se includ pacienţii cu tensiunea arterială sistolică ≤100 mm Hg, precum şi pacienţii cu şoc 

cardiogen diagnosticat. În caz de scădere a tensiunii arteriale (≤100 mm Hg) doza nictemerală 5 mg 

poate fi temporar scăzută la 2,5 mg. În caz de scădere îndelungată şi marcată a tensiunii arteriale 

(tensiunea arterială sistolică mai mică de 90 mm Hg timp de 1 oră şi mai mult), tratamentul cu 

lisinopril trebuie sistat. 

Terapia cu lisinopril trebuie sistată în caz de dereglări ale funcţiei renale (nivelul creatininei în 

plasmă creşte de două ori faţă de nivelul de la iniţierea tratamentului). 

În caz de hipertensiune renovasculară/stenoză a arterei renale, în special în caz de stenoză a 

arterei unicului rinichi, există risc sporit de scădere bruscă a tensiunii arteriale şi de insuficienţă 

renală. Tratamentul cu diuretice favorizează instalarea acestora. 

În caz de insuficienţă renală cu concentraţia plasmatică a creatininei ≥177 mmol/L (2,0 mg/dL) 

sau/şi proteinuria >500 mg/zi, în caz de infarct acut de miocard, tratamentul cu lisinopril nu trebuie 

iniţiat. Dacă insuficienţa renală se dezvoltă în timpul tratamentului cu lisinopril (clearance-ul 

plasmatic al creatininei <30 mL/minut sau este dublu faţă de valoarea de la iniţierea tratamentului), 

administrarea lisinoprilului trebuie sistată. Deoarece experienţa de utilizare a lisinoprilului la 

persoanele cu transplant renal este limitată, administrarea preparatului la asemenea  pacienţi nu se 

recomandă. 

Hemodializa. La administrarea preparatului în condiţii de dializă cu membrană de poliacril-nitril se 

poate dezvolta şocul anafilactic, de aceea se recomandă utilizarea altui tip de membrană pentru 

dializă sau administrarea altui remediu antihipertensiv. 

Hiperkaliemia. La administrarea lisinoprilului la unii pacienţi, în special cu insuficienţă renală 

sau/şi insuficienţă cardiacă severă, este posibilă dezvoltarea hiperkaliemiei. De obicei, nu se 

recomandă administrarea concomitentă cu preparate de potasiu sau diuretice care economisesc 

potasiul. Însă, în caz de administrare concomitentă cu lisinopril, este necesar de a monitoriza 

frecvent nivelul potasiului în serul sanguin. 

Hiperaldosteronism primar. Nu este recomandată administrarea lisinoprilului. 

Proteinurie. Administrarea lisinoprilului la pacienţii cu proteinurie (>1 g/zi) este permisă doar în 

cazul, în care riscul iminent este inferior efectului terapeutic, cu condiţia  monitorizării stricte a 

indicilor de laborator şi clinici. 

Procedura de afereză a lipoproteinelor de densitate joasă. La administrarea preparatului în condiţii 

de procedură de afereză a lipoproteinelor de densitate joasă, se pot dezvolta reacţii anafilactice care 

ameninţă viaţa. De asemenea, reacţiile anafilactice pot apărea în caz de terapie desensibilizantă 

după muşcăturile de insecte (albine, viespi). 

Neutropenie, agranulocitoză. Aceste fenomene sunt rar întâlnite în cadrul terapiei cu inhibitori ai 

enzimei de conversie a angiotensinei la pacienţii cu hipertensiune arterială fără complicaţii, sunt 
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mai frecvente la pacienţii cu insuficienţă renală, în special asociată cu o colagenoză (lupus 

eritematos sistemic sau sclerodermie) sau care administrează imunosupresive. Neutropenia şi 

agranulocitoza dispar după sistarea tratamentului cu inhibitori ai enzimei de conversie. Este 

necesară monitorizarea periodică a hemogramei. 

Tusea. Tusea poate apărea ca urmare a tratamentului cu inhibitorii enzimei de conversie a 

angiotensinei. De obicei, tusea este neproductivă, persistentă şi dispare la sistarea preparatului. 

Intervenţii chirurgicale/anestezie generală. În caz de intervenţii chirurgicale extinse, precum şi la 

administrarea altor medicamente cu acţiune antihipertensivă, lisinoprilul, blocând formarea 

angiotensinei II, poate cauza scăderea imprevizibilă, severă a tensiunii arteriale. 

La pacienţii vârstnici concentraţia plasmatică a preparatului este mai mare, de aceea sunt necesare 

măsuri suplimentare de precauţie la ajustarea dozei. 

Copii şi adolescenţi 

Administrarea lisinoprilului la persoanele cu vârsta pînă la 18 ani este contraindicată, deoarece nu a 

fost studiată inofensivitatea şi eficacitatea preparatului la acestă categorie de pacienţi. 

Administrarea în sarcină şi perioada de alăptare 

Administrarea lisinoprilului în timpul sarcinii este contraindicată. În caz de sarcină confirmată 

tratamentul cu lisinopril trebuie sistat cât mai precoce. Administrarea inhibitorilor enzimei de 

conversie a angiotensinei în trimestrele II şi III de sarcină influenţează în mod negativ asupra 

fătului (sunt posibile scădera marcată a tensiunii arteriale, insuficienţă renală, hiperkaliemie, 

hipoplazie craniană, moarte intrauterină). Nu există informaţii despre efectele negative ale 

preparatului asupra fătului la administrarea în primul trimestru de sarcină. Este necesară o 

supraveghere minuţioasă a nou-născuţilor şi sugarilor, care au fost supuşi acţiunii inhibitorilor 

enzimei de conversie în perioada intrauterină, pentru depistarea precoce a scăderii tensiunii 

arteriale, oliguriei şi hiperkaliemiei. 

Lisinoprilul penetrează bariera placentară. Nu există informaţii despre excreţia lisinoprilului în 

laptele matern, de aceea pe durata tratamentului cu lisinopril trebuie suspendată alăptarea la sân. 

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

În timpul tratamentului cu lisinopril la pacienţii sensibili, ca rezultat al hipotensiunii arteriale este 

posibilă apariţia vertijului, în special după administrarea dozelor iniţiale de către pacienţii care 

administrează concomitent diuretice. În aceste cazuri nu este recomandată conducerea vehiculelor 

şi folosirea utilajelor. 

 

INTERACŢIUNI CU ALTE MEDICAMENTE, ALTE TIPURI DE INTERACŢIUNI 
Diuretice şi alte medicamente antihipertensive: la asocierea unui diuretic la pacienţii care 

administrează lisinopril, de obicei se dezvoltă un efect antihipertensiv aditiv -  riscul scăderii 

marcate a tensiunii arteriale. 

Diuretice care economisesc potasiul sau preparate de potasiu (spironolactona, triamteren, 

amilorid), potasiu, substituienţi ai sării de bucătărie care conţin potasiu: creşte riscul de dezvoltare 

a hiperkaliemiei (în special în caz de dereglări ale funcţiei renale, diabet zaharat), de aceea aceste 

medicamente pot fi indicate concomitent cu lisinoprilul doar la decizia individuală a medicului, în 

condiţii de monitorizare regulată a nivelului de potasiu în sânge şi a funcţiei renale. 

Antiinflamatoare nesteroidiene şi analgezice (indometacină, acid acetilsalicilic etc.): poate avea 

loc scăderea efectului antihipertensiv. 

Litiu: este posibilă diminuarea excreţiei litiului din organsim, de aceea este necesar de a monitoriza 

regulat concentraţia plasmatică a litiului. 

Anestezice, analgezice opioide şi hipnotice: există riscul scăderii marcate a tensiunii arteriale. 

Simpatomimetice: este posibilă diminuarea efectului antihipertensiv al lisinoprilului. 

Administrarea concomitentă a lisinoprilului cu hipoglimcemiante perorale sau cu insulina poate 

rezulta în creşterea efectului hipoglicemiant. 

Antacidele scad absorbţia lisinoprilului din tractul gastrointestinal. 

La administrarea concomitentă a medicamentelor mielotoxice cu lisinopril este posibilă apariţia 

riscului de supresie marcată a hematopoiezei medulare. 

Este posibilă administrarea lisinoprilului concomitent cu nitraţi şi/sau digoxina. 
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Alimentele nu influenţează biodisponibilitatea lisinoprilului. 

Alcoolul potenţează acţiunea lisinoprilului. 

 

 

PREZENTARE, AMBALAJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Comprimate 10 mg sau 20 mg. Câte 14 comprimate în blister. Câte 2 blistere împreună cu 

instrucţiunea pentru administrare în cutie de carton. 

 

PĂSTRARE   
A se păstra la temperaturi sub 25 ºC. 

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor! 

 

TERMENUL DE VALABILITATE 
4 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 

e-mail: grindeks@grindeks.lv 

 

 

La apariţia oricărei reacţii adverse informaţi secţia de farmacovigilenţă a 

Agenţiei Medicamentului (tel. 73-70-02) 


