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Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova 

INSTRUCŢIUNE PENTRU ADMINISTRARE 

 

OXITOCIN GRINDEKS 

soluţie injectabilă 
 

Numărul certificatului de înregistrare  

în Republica Moldova: nr. 18121 din 09.08.2012  

 

DENUMIREA COMERCIALĂ  

Oxitocin Grindeks 

 

DCI-ul substanţei active 

Oxitocinum 

 

COMPOZIŢIA  

1 ml soluţie (1 fiolă) conţine: 

substanţa activă: oxitocină 5 UI; 

excipienţi: clorbutanolhidrat, soluţie acid acetic 1 M până la pH 3,5-4,5, apă 

pentru injecţii. 

 

FORMA FARMACEUTICĂ 

Soluţie injectabilă.  
 

DESCRIEREA MEDICAMENTULUI  
Lichid transparent, incolor, cu miros caracteristic. 
 

GRUPA FARMACOTERAPEUTICĂ şi codul ATC 

Hormoni ai lobului posterior al hipofizei. Oxitocina şi derivaţi, H01B B02. 

 

PROPRIETĂŢILE FARMACOLOGICE 

Proprietăţi farmacodinamice  

Oxitocina este un hormon sintetic, similar cu peptida naturală a lobului posterior  

al hipofizei. Stimulează contracţiile musculaturii netede a uterului şi a celulelor 

mioepiteliale ale glandei mamare. 

Sub acţiunea oxitocinei se măreşte permeabilitatea membranelor pentru ionii de 

potasiu, se micşorează potenţialul lor şi creşte excitabilitatea. Odată cu 

micşorarea potenţialului membranar creşte frecvenţa, intensitatea şi durata 

contracţiilor. 

Oxitocina stimulează secreţia laptelui, intensificând sinteza hormonului lactogen 

al lobului anterior hipofizar (prolactina). 

Oxitocina are efect antidiuretic slab şi în doze terapeutice nu posedă acţiune 

semnificativă asupra tensiunii arteriale.  



 

 

Proprietăţi farmacocinetice 

La administrarea intravenoasă acţiunea oxitocinei se instalează imediat, 

intensitatea şi frecvenţa contracţiilor uterine creşte treptat timp de 15-60 minute, 

ulterior se stabilizează.  

La administrarea intramusculară efectul se manifestă peste 3-5 minute.  

După finisarea perfuziei intravenoase acţiunea preparatului se prelungeşte încă 

20 minute, iar contracţiile uterine treptat scad. Restabilirea stării iniţiale a 

uterului are loc peste aproximativ 40 minute, iar după administrarea 

intramusculară – peste 30-60 minute.  

Timpul de înjumătăţire plasmatic al preparatului constituie câteva minute.  

Este metabolizat în ficat şi rinichi. Se elimină din organism preponderent pe cale 

renală sub formă de metaboliţi, în cantităţi nesemnificative – sub formă 

nemodificată.  

 

INDICAŢII TERAPEUTICE 

Inducerea şi stimularea travaliului, inducerea avortului după indicaţii medicale, 

accelerarea involuţiei uterine în perioada postpartum, oprirea hemoragiilor 

postpartum, pentru stimularea contracţiilor uterine în caz de operaţie cezariană 

(după înlăturarea placentei).  

 

DOZE ŞI MOD DE ADMINISTRARE 

Pentru evaluarea stării placentei şi fătului, de asemenea a complicaţiilor posibile 

la gravidele din grupul de risc se efectuează testul de toleranţă a oxitocinei. 

Pentru prepararea soluţiei pentru perfuzie intravenoasă oxitocina se dizolvă în 

500 ml soluţie glucoză 5% sau soluţie clorură de sodiu 0,9%.  

Pentru stimularea travaliului se recomandă dizolvarea a 10 UI oxitocină în 500 

ml solvent (viteza perfuziei 3 ml/oră sau 0,001 UI/min), pentru obţinerea 

dozelor mai mari – 30 UI oxitocină se dizolvă în 500 ml solvent (viteza perfuziei 

1 ml/oră sau 0,001 UI/min).  

În caz de atonie uterină şi pentru stimularea travaliului oxitocina, de obicei, se 

administrează intravenos în perfuzie, folosind pompa pentru perfuzie pentru 

asigurarea vitezei exacte a perfuziei.  

Viteza iniţială a perfuziei constituie 0,001-0,002 UI/min, apoi, cu interval de cel 

puţin 30 minute viteza perfuziei se va majora treptat până la instalarea 

contracţiilor uterine ritmice: 3-4 contracţii la fiecare 10 minute. Pentru titrarea 

dozei se va monitoriza frecvenţa cardiacă la făt şi contracţiile uterine (este 

contraindicată administrarea oxitocinei în bolus). În caz de hipoxie a fătului şi 

hiperactivitate uterină perfuzia cu oxitocină se va opri imediat.  

Se consideră, că viteza perfuziei de 0,006 UI/min asigură concentraţii plasmatice 

ale oxitocinei similare cu concentraţia la naştere naturală. De regulă, viteza 

necesară a perfuziei corespunde la 0,012 UI/min, dar mai frecvent preparatul se 

administrează cu viteza de 0,02 UI/min şi mai mult. Viteza maximă 



recomandată constituie 0,032 UI/min, doza maximă nictemerală constituie 5 UI. 

La obţinerea contracţiilor uterine adecvate viteza perfuziei se va micşora treptat.  

În caz de operaţie cezariană (după înlăturarea placentei) imediat după 

intervenţie se administrează intravenos lent 5 UI oxitocină.  

Pentru profilaxia hemoragiilor uterine hipotone (după naşterea placentei)  se 

administrează 5 UI oxitocină intravenos lent; pentru oprirea hemoragiei se 

administrează 5-10 UI, în cazuri mai severe – 5-30 UI prin perfuzie intravenoasă 

cu viteza care previne atonia uterului. Administrarea oxitocinei cu viteză înaltă 

conduce la scăderea bruscă a tensiunii arteriale. Nu se recomandă administrarea 

îndelungată a preparatului.   

În caz de hemoragii uterine hipotone o metodă alternativă de tratament este 

administrarea intramusculară a oxitocinei în doză de 5-8 UI de 2-3 ori pe zi timp 

de 3 zile.  

Pentru inducerea avortului după indicaţii medicale se recomandă administrarea 

de 5 UI oxitocină intravenos lent, la necesitate – prin perfuzie cu viteza de 0,02-

0,04 UI/min sau mai mult.  

 

REACŢII ADVERSE 

Spasme uterine (chiar şi la administrarea dozelor mici).  

În caz de hipersensibilitate a uterului şi la administrarea dozelor înalte de 

oxitocină poate surveni hipertonia uterină, contracţii uterine tetanice, 

hiperactivitate uterină cu ruptură uterină şi a ţesuturilor vaginului; la făt sunt 

posibile bradicardie, aritmii, asfixie, hipoxie acută; poate surveni decesul mamei 

şi a fătului.  

Perfuzia intravenoasă a cantităţilor mari de soluţii de neelectroliţi poate provoca 

intoxicaţie cu apă cu edem pulmonar, convulsii, comă, hiponatriemie şi chiar 

sfârşit letal.  

Hipertensiunea arterială severă poate conduce la sfârşit letal, hemoragie 

subarahnoidiană.  

În caz de complicaţii ale sarcinii şi naşterii poate surveni afibrinogenemie şi 

hemoragii postpartum, cu pericol pentru viaţă.  

Administrarea intravenoasă rapidă poate produce hipotensiune arterială acută 

tranzitorie cu hiperemia cutanată şi tahicardie reflexă. 

În doze, care depăşesc 5 UI/min, oxitocina poate cauza ischemie miocardică 

tranzitorie, subdenivelarea intervalului ST şi modificarea intervalului QT la 

mamă. 

La nou-născuţi este posibilă apariţia icterului şi hemoragiilor retiniene.  

De asemenea pot să se dezvolte alte reacţii adverse. 

Convenţia MedDRA privind frecvenţa reacţiilor adverse 

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).  

Reacţii alergice: rare – reacţii anafilactoide (dispnee, hipotensiune arterială sau 

şoc). 

Tulburări ale sistemului nervos: frecvente – cefalee. 

Tulburări cardiace: frecvente – tahicardie, bradicardie; rare – aritmie. 

Tulburări gastrointestinale: frecvente – greaţă, vomă.  

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat: rare – erupţii cutanate. 

 

CONTRAINDICAŢII 

Contracţii uterine hipertonice, hipoxia fătului, moartea intrauterină a fătului. 

Necorespunderea dintre dimensiunile capului fătului şi ale bazinului, 

prezentarea transversală sau oblică; placenta praevia, vasa praevia, decolarea 

prematură a placentei, prolapsul de cordon ombilical, iminenţa rupturii uterului 

la pacientele cu sarcini multiple, hidramnios, sarcini multiple şi prezenţa 

cicatricelor postoperatorii pe peretele uterului, inclusiv după operaţie cezariană.  

Este contraindicată administrarea oxitocinei în caz de preeclampsie îndelungată 

şi maladii cardiovasculare severe, precum şi în caz de uter inert (rezistent la 

oxitocină). 

  

SUPRADOZAJ 

Simptome: supradozarea cu oxitocină poate conduce la decolarea prematură a 

placentei, embolie cu lichid amniotic, hiperactivitate uterină, contracţii uterine 

hipertonice şi tetanice. Ca rezultat poate surveni ruptura de uter, a colului uterin 

sau a vaginului, hemoragii postpartum severe, dereglarea funcţiei cardiace la făt, 

hipoxia fătului şi deces. De asemenea, sunt posibile efecte cauzate de acţiunea 

antidiuretică a preparatului.   

Tratament: sistarea imediată a administrării preparatului, restabilirea diurezei 

adecvate, soluţii saline hipertone, terapie simptomatică. 

Antidot specific nu se cunoaşte.  

 

ATENŢIONĂRI ŞI PRECAUŢII SPECIALE DE UTILIZARE 

Oxitocina trebuie administrată intravenos doar în perfuzie, cu respectarea strictă 

şi controlul sistematic a vitezei perfuziei. Pe parcursul administrării oxitocinei 

este obligatorie monitorizarea activităţii uterine, stării fătului, tensiunii arteriale 

şi stării generale a pacientei.  

Sunt necesare precauţii speciale în caz de: 

 risc de necorespundere dintre dimensiunile capului fătului şi ale bazinului 

(în caz de risc sporit se va evita utilizarea oxitocinei); 

 hipertensiune arterială moderată sau severă în rezultatul sarcinii şi 

maladiilor cardiace; 

 vârsta gravidei peste 35 ani; 

 operaţie cezariană în anamneză în segmentul inferior al uterului; 

 moarte intrauterină a fătului sau la prezenţa meconiului în lichidul 

amniotic (risc de embolie cu lichid amniotic). 



În caz de intoxicaţie hidrică şi hiponatriemie este necesar de a evita 

administrarea lichidelor în cantităţi mari şi limitarea consumului de lichide. 

Efectul oxitocinei se potenţează la administrarea concomitentă de prostaglandine 

(este necesară supraveghere riguroasă), precum şi în caz de anestezie epidurală 

(poate creşte acţiunea hipertensivă a simpatomimeticelor).  

Dacă este necesară administrarea de lungă durată a oxitocinei, se recomandă 

scăderea volumului soluţiei perfuzabile şi utilizarea soluţiilor de electroliţi, dar 

nu de glucoză (risc de intoxicaţie hidrică, vezi comp. „Reacţii adverse”). În caz 

de suspectare a dereglării echilibrului hidro-electrolitic este necesar de a 

determina conţinutul electroliţilor în plasma sanguină.  

Cu scopul evitării subdenivelării intervalului ST şi modificării intervalului QT 

se recomandă administrarea dozelor mai mici de oxitocină (2-5 UI/min) şi 

reducerea vitezei de administrare. Oxitocina se va administra cu precauţie 

deosebită la femei cu intervalul QT modificat. 

Copii şi adolescenţi 

Nu se administrează. 

Administrarea în sarcină şi perioada de alăptare  

Din cauza riscului posibil de complicaţii pentru mamă şi făt oxitocina se 

utilizează în timpul sarcinii cu precauţii deosebite.  

Oxitocina se excretă în laptele matern în cantităţi foarte mici, complicaţiile la 

om nu sunt descrise.  

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

Administrarea preparatului la gravide poate induce naşterea. Femeilor, la care s-

a iniţiat travaliul, se recomandă să se abţină de la conducerea automobilului. 

  

INTERACŢIUNI CU ALTE MEDICAMENTE, ALTE TIPURI DE 

INTERACŢIUNI 

Anestezicele generale inhalatorii pot reduce acţiunea oxitocinei (de asemenea 

potenţează efectul hipotensiv şi riscul aritmiei). 

Oxitocina nu se administrează timp de 6 ore după administrarea intravaginală de 

prostaglandine (prostaglandinele potenţează efectul uterotonic). 

Oxitocina poate creşte efectul vasoconstrictor al simpatomimeticelor la 

administrarea concomitentă. 

 

PREZENTARE, AMBALAJ 

Soluţie injectabilă 5 UI/ml câte 1 ml în fiole.   

Câte 5 fiole 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 congela.  

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.  

 



TERMEN DE VALABILITATE  

3 ani. 

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

 

STATUTUL LEGAL 

Cu prescripţie medicală. 

 

DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI 

Mai  2012. 
 

DEŢINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE 

SA „Grindeks”, or. Riga, Letonia. 

str. Krustpils 53, LV-1057 

 

NUMELE ŞI ADRESA PRODUCĂTORILOR                             

1. Sanitas SA, or. Kaunas, Lituania 

      Veiveriu g. 134 B, LT-46352 

 

2. HBM Pharma s.r.o., Slovacia 

      Sklabinská 30, 03680 Martin 

 

La apariţia oricărei reacţii adverse informaţi secţia de farmacovigilenţă a 

Agenţiei Medicamentului (tel. 73-70-02) 


