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05/10/2015 HMD/I/10/1 

 

Certificat de înregistrare a medicamentului - 

nr. 21242 din 25.11.2014 

 

Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova 

INSTRUCŢIUNE PENTRU ADMINISTRARE 

 

MORFIN KALCEKS  

soluţie injectabilă 

 

DENUMIREA COMERCIALĂ 

Morfin Kalceks 

 

DCI-ul substanţei active 

Morphinum 

 

COMPOZIŢIA  

1 ml soluţie injectabilă conţine: 

substanţa activă: clorhidrat de morfină 10 mg;  

excipienţi: acid clorhidric 0,1 M până la pH-ul 3,0-5,0, apă pentru injecţii până la 1 

ml. 

  

FORMA FARMACEUTICĂ  

Soluţie injectabilă. 

 

DESCRIEREA MEDICAMENTULUI 
Lichid transparent incolor sau de culoare gălbuie. 

 

GRUPA FARMACOTERAPEUTICĂ şi codul ATC 

Analgezic opioid. Alcaloid natural de opiu, N02AA01. 

 

PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE  

Proprietăţi farmacodinamice 

Clorhidratul de morfină este un alcaloid natural, principalul reprezentant al 

grupului de analgezice opioide, care posedă o acţiune centrală puternică. Efectul 

analgezic e determinat de acţiunea agonistă asupra receptorilor opioizi în cortexul 

cerebral, talamus, formaţiunea reticulată, sistemul limbico-hipotalamic, substanţa 

cenuşie periapeductală şi substanţa gelatinoasă. 

Efectul agonist al clorhidratului de morfină este mai accentuat faţă de receptorii μ 

şi κ, influenţa asupra receptorilor σ şi δ este mai puţin pronunţată. Analgezia  

supraspinală, euforia, dependenţa fizică, depresia respiratorie, excitarea centrelor 

nervului vag (bradicardie) sunt determinate de efectul asupra receptorilor μ. 

Stimularea receptorilor κ provoacă analgezie spinală, la fel efect sedativ şi mioză 

(îngustarea pupilei).  
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Acţionând asupra sistemului nervos central (SNC), clorhidratul de morfină reduce 

durerea acută şi cronică, scade agitaţia psihomotorie, provoacă o relaxare generală 

şi euforie. 

Clorhidratul de morfină reduce volumul şi frecvenţa expiraţiei, micşorează 

sensibilitatea centrului respirator la dioxidul de carbon. 

Mioza se datorează acţiunii de stimulare de către morfină a receptorilor μ şi κ a 

nucleului nervului oculomotor.  Mioza este manifestarea tipică a supradozajului cu 

morfină. 

Morfina stimulează receptorii musculari netezi gastrointestinali, reducând  

peristaltismul. În acest mod se prelungeşte golirea stomacului. Are loc reducerea 

secreţiei gastrice, biliare şi pancreatice. Pasajul prelungit al apei determină 

reabsorbţia apei şi creşterea viscozităţii maselor fecale. Consecinţa acestui efect 

rezultă în dificultatea tratării constipaţiei. 

Datorită acţiunii vasodilatatoare clorhidratul de morfină reduce efluxul venos, de 

aceea utilizarea lui este raţională în tratamentul insuficienţei cardiace şi a edemului 

pulmonar. 

Presiunea biliara creşte concomitent cu creşterea contracţiilor vezicii biliare şi a 

tonusului sfincterului Oddi. Spasmele sfincterului uretral poate provoca retenţie 

urinară. 

Utilizarea prelungită produce toleranţă şi dependenţă. 

Proprietăţi farmacocinetice 

Absorbţie 

După administrarea subcutanată sau intramusculară morfina se absoarbe rapid în 

sânge. În caz de şoc circulator absorbţia se încetineşte. După administrarea 

subcutanată efectul maxim se realizează timp de 50-90 minute, după administrarea 

intramusculară – timp de 30-60 minute, durata acţiunii – 4-5 ore. 

Distribuţie 

Cea mai mare parte a substanţei active formează compuşi în ficat şi intestin. 

Morfina se distribuie preponderent în rinichi, ficat, plămâni, splină, în concentraţii 

mai mici – în creier şi muşchi. Morfina penetrează cu uşurinţă bariera hemato-

encefalică şi placenta, trece în laptele matern (într-o cantitate mai mică de 1% din 

doza administrată) şi transpiraţie. Circa 35% se cuplează cu proteinele plasmatice. 

Volumul aparent de distribuţie la starea de echilibru – 3,3 ± 0,9 l/kg. 

Metabolism 

Morfina se metabolizează rapid în ficat în glucuronide. 

Eliminare 

Timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare a morfinei constituie 2 ore, al 

compuşilor – 2,4-6,7 ore. Mai puţin de 10% din morfină se elimină sub formă 

nemodificată. Cea mai mare parte a morfinei sub formă de compuşi se elimină cu  

urina şi 10% sub formă de compuşi – cu bila. Circa 90% din morfină se elimină din 

organism în primele 24 ore, iar urmele sale în urină se menţin peste 48 ore. 

La vârstnici eliminarea morfinei din organism are loc mai rapid, la nou-născuţi – 

mai lent. Afecţiunile activităţii ficatului şi rinichilor, de asemenea, pot influenţa 

eliminarea morfinei. 

 

INDICAŢII TERAPEUTICE  
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- Durere acută, intensă, după leziuni, fracturi, arsuri severe, intervenţii 

chirurgicale; 

- durere acută şi cronică în infarct miocardic, de asemenea în caz de pancreatită 

acută; 

- dureri severe, cronice, în tumori maligne; 

- dureri spastice ca rezultat al deplasării calculilor în rinichi şi vezica biliară; 

- în calitate de remediu antitusiv în caz de lezare a cutiei toracice şi hemoragie 

pulmonară, când accesele de tuse devin periculoase pentru viaţă; tuse greu de 

jugular în cancer pulmonar stadiu terminal; 

- tulburări respiratorii asociate cu leziunea ventriculului stâng al cordului şi 

edem pulmonar; 

- premedicaţie înainte de anestezie. 

 

DOZE ŞI MOD DE ADMINISTRARE  
Căile de administrare – intravenos (i/v), intramuscular (i/m) sau subcutanat (s/c). 

Notă: în caz de edem se administrează doar intramuscular. 

La administrarea intravenoasă lentă se utilizează ¼ - ½ din doza intramusculară 

corespunzătoare. 

Pentru diluare se utilizează soluţiile de clorură de sodiu 0,9% sau glucoză 5%. 

 

Adulţi 

În cazul durerilor acute se indică 10 mg s/c sau i/m. La necesitate injectarea poate 

fi repetată la fiecare 4-6 ore. 

Pentru jugularea durerii postoperatorii, 10 mg s/c sau i/m la fiecare 2-4 ore (la  

necesitate). 

În dureri cronice – 5-20 mg s/c sau i/m fiecare 4 ore. 

În infarct miocardic – 10 mg i/v lent (2 mg/min), ulterior 5-10 mg după necesitate. 

Pentru premedicaţie – până la 10 mg s/c sau i/m cu 60-90 minute înainte de 

intervenţia chirurgicală. 

 

Doza maximă la o priză de clorhidrat de morfină pentru adulţi constituie 20 mg, 

doza zilnică maximă – 50 mg. 

 

Pacienţi cu afecţiuni hepatice şi/sau renale 

La pacienţii cu tulburări ale funcţiei renale (filtraţia glomerulară <10 ml/min) e 

necesar de redus doza cu ½. 

La pacienţii cu tulburări ale funcţiei hepatice intervalele între doze trebuie să fie de 

1,5-2 ori mai mari. În caz de dializă nu e necesar de ajustat doza. 

 

Vârstnicilor şi pacienţilor fizic epuizaţi în infarct miocardic se administrează ½ 

doză. 

 

Copii 

Dozele iniţiale la copii în caz de dureri acute şi pentru jugularea durerii 

postoperatorii: 

- cu vârsta sub 1 lună doza constituie 0,15 mg/kg corp; 
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- cu vârsta de la 1 până la 12 luni – până la 0,2 mg/kg corp; 

- cu vârsta de la 1 an până la 12 ani – până la 0,2 mg/kg corp. 

Dozele se ajustează în funcţie de răspunsul pacientului. 

 

Pentru premedicaţie se indică 0,15 mg/kg corp intramuscular. 

 

REACŢII ADVERSE 

La dozele recomandate efectele adverse se observă până la 7% din pacienţi. Cele 

mai frecvente reacţii adverse sunt greţurile, voma (îndeosebi la iniţierea 

tratamentului), constipaţii (3-4%). 

Reacţiile adverse sunt clasificate pe sisteme şi organe aparte şi în funcţie de 

frecvenţă conform MedDRA: foarte frecvente (≥1/10), frecvente (≥1/100 şi <1/10), 

mai puţin frecvente (≥1/1000 şi <1/100), rare (≥1/10000 şi <1/1000), foarte rare 

(<1/10000), cu frecvenţă necunoscută (care nu pot fi estimate din datele 

disponibile). 

 

Tulburări ale sistemului imunitar  

Rare: şoc anafilactic. 

 

Tulburări ale sistemului endocrin 

Frecvente: dereglări  ale secreţiei hormonului antidiuretic (ADH) 

 

Tulburări psihice  

Frecvente: somnolenţă, confuzie. 

Cu frecvenţă necunoscută: halucinaţii, disforie, anxietate, modificări ale 

dispoziţiei, reducerea libidoului sau a potenţei. 

 

Tulburări ale sistemului nervos  

Cu frecvenţă necunoscută: cefalee, ameţeli. 

 

Tulburări oculare 

Cu frecvenţă necunoscută: mioză, diplopie. 

 

Tulburări cardiace 

Cu frecvenţă necunoscută: bradicardie, tahicardie, palpitaţii. 

 

Tulburări vasculare 

Mai puţin frecvente: hipotensiune arterială. 

Cu frecvenţă necunoscută: hiperemia feţei, hipotensiune posturală. 

 

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale  

Cu frecvenţă necunoscută: oprimarea respiraţiei, bronchoconstricţie. 

Dozele mari pot provoca oprimarea exprimată a respiraţiei. La pacienţii cu astm 

bronşic morfina poate provoca bronchospasm. 

 

Tulburări gastrointestinale  
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Frecvente: xerostomie, greaţă, vomă, constipaţie. 

 

Tulburări hepato-biliare 

Cu frecvenţă necunoscută: spasme ale căilor biliare. 

 

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat 

Cu frecvenţă necunoscută: prurit, erupţii cutanate, urticarie, dermatită de contact. 

 

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv  

Mai puţin frecvente: rigiditate musculară (în special la administrarea dozelor mari). 

Cu frecvenţă necunoscută: convulsii (îndeosebi la copii). 

 

Tulburări renale şi ale căilor urinare  

Cu frecvenţă necunoscută: tulburări de micţiune, spasme ale căilor urinare. 

 

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare  

Cu frecvenţă necunoscută: hipotermie, transpiraţie excesivă. 

 

La manifestarea oricărei reacţii adverse (inclusiv care nu sunt indicate) e necesar 

de informat medicul. 

 

CONTRAINDICAŢII 

Hipersensibilitate la clorhidrat de morfină sau la oricare dintre excipienţi. 

Deprimare respiratorie acută, accese de astm bronşic. 

Intoxicaţie acută cu alcool. 

Ileus paralitic, dureri abdominale de etiologie necunoscută (abdomen acut). 

Diaree acută, cauzată de intoxicaţie. 

Hipertensiune intracraniană sau traumatism cranian, tumori cerebrale. 

Boala coronariană. 

Mixedem. 

Insuficienţă suprarenală (boala Addison). 

Feocromocitom. 

Afecţiuni hepatice sau renale severe. 

Colică biliară. 

Porfirie. 

Perioada de alăptare. 

Administrarea concomitentă de inhibitori de monoaminooxidază (MAO) sau în 

interval de mai puţin de 2 săptămâni de la întreruperea tratamentului cu aceştia. 

Clorhidratul de morfină nu se utilizează nemijlocit după intervenţie chirurgicală ale 

căilor biliare, la fel şi în cazul diareei induse de toxine. 

 

SUPRADOZAJ 

Simptome:  

Sensibilitatea la clorhidratul de morfină este individuală. Hipersensibilitatea se 

manifestă la copiii cu vârsta sub 2 ani (oprimarea respiraţiei şi agitaţie) şi la 
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vârstnici (oprimarea respiraţiei). Aceasta poate fi redusă la pacienţii care utilizează 

în mod sistematic morfină sau medicamente opioide. 

Simptomele intoxicaţiei uşoare se manifestă prin euforie, somnolenţă, mioză şi 

inhibarea peristaltismului intestinal. 

Intoxicaţia severă este caracterizată printr-o scădere semnificativă a frecvenţei 

respiraţiei, pupile puternic îngustate şi comă. Rezultatul respiraţiei dificile este 

cianoza cu hipoxia tisulară ulterioară, lezarea capilarelor şi şocul. Alte simptome 

ale intoxicaţiei sunt scăderea temperaturii corpului, relaxarea musculaturii, 

blocarea căilor respiratorii din cauza relaxării limbii. 

Simptomele intoxicaţiei trebuie diferenţiate de simptomele cauzate de eliberarea 

histaminei, caracterizate prin hipotensiune arterială, tahicardie şi eritem. 

Tratamentul hipotensiunii, hipotermiei şi oprimării respiraţiei este simptomatic. 

Asigurarea permeabilităţii căilor respiratorii şi a unei ventilări adecvate este 

măsura cea mai importantă.  În cazul hipotensiunii arteriale se va administra  

soluţie izotonică de clorură de sodiu sau alţi substituenţi plasmatici. Dacă efectul 

este insuficient, se va administra o doză suplimentară de dopamina 5-15 

μg/kg/min. 

Antidotul specific al morfinei este naloxona, care reduce rapid simptomele 

intoxicaţiei. Doza recomandată de naloxonă – 0,4-2 mg intravenos la fiecare 2-3 

minute, dacă este necesar, până la revenirea pacientului, stabilizarea respiraţiei şi a 

reflexului de tuse. În caz de intoxicaţie cu morfină nu se utilizează metode de 

eliminare a medicamentui  prin dializă peritonală, hemodializă, hemoperfuzie. 

 

ATENŢIONĂRI ŞI PRECAUŢII SPECIALE DE UTILIZARE 

Clorhidratul de morfină se va indica cu precauţie pacienţilor cu astm bronşic, 

afecţiuni intestinale obstructive sau inflamatorii, miastenie, hiperplazie de prostată 

şi în sarcină. 

Pacienţilor vârstnici şi fizic epuizaţi, pacienţilor cu tulburări ale funcţiilor hepatice 

şi/sau renale, hipotensiune arterială şi cu predispoziţie la convulsii e necesar de 

indicat doze mai mici de clorhidrat de morfină. 

Este necesară precauţie la administrarea morfinei pacienţilor cu afecţiuni biliare (la 

fel şi în pancreatită de origine biliară), deoarece clorhidratul de morfină cauzează 

spasmul sfincterului Oddi şi poate agrava starea. 

Clorhidratul de morină trebuie utilizat, de asemenea, cu precauţie la pacienţii cu 

aritmie, cord pulmonar sever, colici ale căilor urinare. 

Clorhidratul de morfină nu se utilizează pentru tratamentul tusei la copiii cu vârsta  

sub 1 an. 

E necesar de luat în consideraţie că la administrarea clorhidratului de morfină se  

poate dezvolta dependenţa psihică şi fizică. 

Administrarea în sarcină şi perioada de alăptare 

Înaintea iniţierii tratamentului, medicul va evalua minuţios situaţia şi va indica  

clorhidratul de morfina numai în cazul când beneficiul scontat pentru mamă 

depăşeşte riscul potenţial pentru făt. 

Clorhidratului de morfină traversează placenta, astfel administrarea nemijlocit 

înainte de naştere poate pune în pericol nou-născutul, cauzând oprimarea 

respiraţiei. La mamele dependente de morfină se nasc copii cu greutate corporală 
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mai mică; în acest caz este de asemenea mai înaltă mortalitatea neonatală. După 

naştere la nou-născuţi sunt posibile următoarele simptome de abstinenţă: reflexe 

anormale, tonus muscular crescut, convulsii, diaree, transpiraţie excesivă. 

Este contraindicată utilizarea clorhidratului de morfină pentru analgezia travaliului. 

Clorhidratul de morfina se elimină în lapte (mai puțin de 1% din doza 

administrată), astfel el este contraindicat mamelor care alăptează. 

 

 

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

Medicamentul poate influenţa negativ atenţia, coordonarea mişcărilor, astfel în 

timpul tratamentului cu morfină se interzice conducerea autovehiculelor şi 

exercitarea activităţilor potenţial periculoase, care necesită reacţii psihomotorii 

rapide. Administrarea alcoolului intensifică efectele deprimante asupra SNC ale 

clorhidratului de morfină. 

 

INTERACŢIUNI CU ALTE MEDICAMENTE  
Efectul inhibitor al clorhidratului de morfină poate fi intensificat de către alte 

deprimante ale SNC (alcool, barbiturice, neuroleptice sau antipsihotice, 

benzodiazepine, antidepresive, antihistaminice), inhibitorii MAO, fizostigmină, 

neostigmină, amfetamină. Interacţiunea cauzează depresia SNC şi oprimare a 

respiraţiei, potenţează efectul hipotensiv. 

Clorhidratul de morfină poate fi administrat doar peste 2 săptămâni de la finisarea 

utilizării inhibitorilor MAO. 

Antidepresivele triciclice, în principal desipramina, intensifică şi prelungeşte 

acţiunea analgezică a clorhidratului de morfină. 

Administrarea concomitentă a altor analgezice opioide potenţează efectul sedativ. 

La administrarea concomitentă cu cisaprida, cimetidina sau ritonavirul creşte 

concentraţia plasmatică a morfinei (risc de intoxicare). 

Acţiunea clorhidratului de morfina este redusă de către agoniştii-antagonişti micşti 

şi agoniştii parţiali ai receptorilor opioizi (pentazocina, butorfanolul, buprenorfina). 

Aceste medicamente pot intensifica simptomele de abstinenţă la pacienţii, care 

administrează clorhidratul de morfină timp îndelungat. 

Administrarea concomitentă a clorhidratului de morfină şi metoclopramidei sau 

domperidonului reduce acţiunea clorhidratului de morfină asupra tractul 

gastrointestinal. 

Clorhidratul de morfină reduce efectul diureticelor, eliberând hormonul 

antidiuretic, de asemenea scade acţiunea remediilor laxative. 

Opioidele încetinesc absorbţia mexiletinei. 

Clorhidratul de morfină creşte toxicitatea fosfaţilor organici. 

Incompatibilităţi 

Clorhidratul de morfină este incompatibil cu aminofilina, heparina, tiopentalul, 

pentobarbitalul, fenobarbitalul şi metaraminolul, de aceea se interzice amestecarea 

lor în aceiaşi seringă (utilizarea sub formă de amestec). 

Sărurile de morfină sunt sensibile la oscilaţiile pH-ului şi pot cădea în sediment în 

mediu alcalin. 
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PREZENTARE, AMBALAJ  

Soluţie injectabilă 10 mg/ml câte 1 ml în fiole. Câte 5 fiole în blister, câte 2 blistere 

sau 20 blistere împreună cu instrucţiunea pentru administrare se plasează în cutie 

de carton. 

 

PĂSTRARE   

A se păstra la temperaturi sub 25 C.  

A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină. 

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  

Cu prescripţie medicală. 

 

DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI 

Noiembrie 2014. 

 

DEŢINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE                                  

SA Kalceks, Letonia. 

 

NUMELE ŞI ADRESA PRODUCĂTORULUI                                  

HBM Pharma s.r.o., Slovacia. 

str. Sklabinska, 30, Martin, 036 80. 

 

La apariţia oricărei reacţii adverse informaţi secţia de farmacovigilenţă a 

Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale  

(tel. 022-88-43-38) 

 

 


