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Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova 

INSTRUCŢIUNE PENTRU ADMINISTRARE 

 

SULFARGIN
®
 

unguent  

 
Numărul certificatului de înregistrare 

în Republica Moldova: nr. 18124 din 09.08.2012 

 

DENUMIREA COMERCIALĂ 

Sulfargin
®
 

 

DCI-ul substanţei active 

Sulfadiazinum  

 

COMPOZIŢIA  
1 g unguent conţine: 

substanţa activă: sulfadiazină de argint – 10 mg; 

excipienţi: ulei de vaselină, propilenglicol, alcool cetostearilic, monostearat de 

glicerol 40-55, polisorbat-80, metilparahidroxibenzoat, propilparahidroxibenzoat, 

apă purificată. 

 

FORMA FARMACEUTICĂ 

Unguent. 

 

DESCRIEREA MEDICAMENTULUI  
Unguent de culoare albă sau aproape albă cu miros caracteristic. 

 

GRUPA FARMACOTERAPEUTICĂ şi codul ATC  
Chimioterapice pentru uz topic, Sulfonamide D06BA01. 

 

PROPRIETĂŢILE FARMACOLOGICE  

Proprietăţi farmacodinamice  
Sulfadiazina de argint posedă acţiune antibacteriană faţă de microorganismele 

gram-pozitive, gram-negative şi fungi (Candida, Phycomycetes şi Aspergillus spp, 

şi dermatofiţi). Acţiunea medicamentului constă în activitatea ionilor de argint, 

care se eliberează în plagă în rezultatul disocierii moderate a sulfadiazinei de 

argint, astfel se atinge acţiune antibacteriană de lungă durată, care este suplinită de 

sulfadiazină (sulfanilamidă). Ionii de argint se absorb pe suprafaţa celulelor 

bacteriene şi manifestă acţiune bactericidă şi bacteriostatică oligodinamică. 

Medicamentul nu posedă acţiune necrolitică şi mutagenă. Sulfargin
®
 posedă 

acţiune osmotică moderată. 

Proprietăţi farmacocinetice  

La aplicare topică se absoarbe până la 1% ioni de argint şi până la 10% 

sulfadiazină din cantitatea totală a unguentului aplicat pe plagă. O cantitate 



semnificativă de argint absorbit se elimină cu bilă. Sulfadiazina absorbită nu 

cumulează în organism şi se elimină rapid pe cale renală. 

 

INDICAŢII TERAPEUTICE  
Profilaxia şi tratamentul arsurilor infectate. Tratament suplimentar al ulcerelor 

cutanate şi decubitusurilor infectate. Profilaxia suplimentară a infecţiilor grefei 

cutanate şi excoriaţilor masive. 

 

DOZE ŞI MOD DE ADMINISTRARE 

Se aplică extern. 

După înlăturarea chirurgicală a ţesuturilor necrotice suprafeţei unguentul se aplică 

în strat subţire (2-4 mm) pe suprafaţa afectată de 1-2 ori pe zi, suprafaţa se lasă 

deschisă sau sub pansament steril. Doza maximă la o priză constituie 300 g. Durata 

tratamentului constituie până la 3 săptămâni. La aplicarea unguentului pe suprafeţe 

extinse se recomandă controlul funcţiei hepatice şi renale, şi hemoleucogramei. 

Pacientul trebuie să consume cantităţi mari de lichide alcaline. 

 

REACŢII ADVERSE   
Reacţii locale 

Rar – unguentul poate cauza acţiune iritantă locală (senzaţie de arsură de scurtă 

durată, durere), care dispare peste 5-10 min. În caz de hipersensibilitate a 

pacientului la orice component al unguentului nu se va exclude posibilitatea 

dezvoltării reacţiilor alergice la administrarea preparatului – erupţii cutanate, 

senzaţie de arsură, hiperemie, guturai alergic sau astm alergic. Ca rezultat al 

tratamentului îndelungat sau tratamentului a suprafeţelor extinse a pielii poate să se 

dezvolte argiria – ca rezultat al acumulării argintului în ţesuturi pielea poate căpăta 

o nuanţă cenuşie. 

Reacţii sistemice 

În tratamentul îndelungat al arsurilor extinse în plasma sanguină pot să se realizeze 

concentraţii de sulfanilamide, care pot fi comparabile cu concentraţiile, care se 

formează la administrare sistemică. 

Pot să se dezvolte reacţii adverse caracteristice sulfamidelor: greaţă, vomă, diaree, 

glosită, artralgii, afecţiuni hepatice, cefalee, confuzie mintală, spasme musculare, 

cristalurie, afecţiuni renale, leucopenie, trombocitopenie, eozinofilie. 

Pentru preîntâmpinarea reacţiilor adverse menţionate este necesar de a menţine 

diureza normală şi de a modifica reacţia urinei la alcalină – pentru aceasta în 

timpul tratamentului se va consuma o cantitate suficientă de lichide, de preferinţă 

soluţie de bicarbonat de sodiu cu reacţie slab alcalină. În tratamentul îndelungat se 

va monitoriza funcţia renală şi hepatică.  

 

CONTRAINDICAŢII  
Hipersensibilitate la sulfadiazină de argint, la orice excipient al preparatului sau 

alte sulfamide. 

Deficit genetic al glucozo-6-fosfatdehidrogenaza (la utilizarea pe suprafeţe extinse 

poate să se dezvolte hemoliza).  



Sulfadiazina de argint nu se va administra la prematuri, nou-născuţi şi copii cu 

vârsta până la 3 luni, (există riscul dezvoltării icterului nuclear), sarcina şi perioada 

de alăptare, porfirie. 

Nu se recomandă administrarea de Sulfaragin
®
 pentru tratamentul plăgilor 

purulente profunde şi arsurilor cu exsudaţie abundentă. 

 

SUPRADOZAJ 

În tratamentul îndelungat al arsurilor extinse în plasma sanguină pot să se realizeze 

concentraţii de sulfanilamide, care pot fi comparabile cu concentraţiile, care se 

formează la administrare sistemică, de aceea sunt posibile reacţiile adverse, 

determinate de administrarea sistemică a sulfamidelor. 

Tratament simptomatic. 

 

ATENŢIONĂRI ŞI PRECAUŢII SPECIALE DE UTILIZARE 

Sulfadiazina de argint se va administra cu precauţie în insuficienţă hepatică şi 

renală. Dacă tratamentul cu sulfadiazină de argint se efectuează timp îndelungat şi 

se aplică pe suprafeţe extinse de arsuri, există riscul dezvoltării leucopeniei, 

trombocitopeniei şi eozinofiliei, de aceea se recomandă controlul sistematic al 

hemoleucogramei. 

Ca şi la administrarea topică a altor preparate cu acţiune antimicrobiană, la 

administrarea sulfadiazinei de argint pot să se dezvolte suprainfecţii. 

Unguentul conţine metilparahidroxibenzoat, propilparahidroxibenzoat, care pot 

provoca reacţii alergice (chiar întârziate) şi, în mod excepţional, bronhospasm. 

Unguentul conţine alcool cetostearilic, care poate provoca reacţii adverse cutanate 

locale (de exemplu, dermatită de contact).  

Unguentul conţine propilenglicol, care poate provoca iritaţie cutanată.  

Administrarea în sarcină şi perioada de alăptare  

Nu au fost efectuate studii privind inofensivitatea sulfadiazinei de argint în sarcină, 

de aceea unguentul nu se va administra în sarcină şi perioada de alăptare. 

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

Preparatul nu influenţează asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi 

utilaje. 

 

INTERACŢIUNI CU ALTE MEDICAMENTE, ALTE TIPURI DE 

INTERACŢIUNI 

Sulfadiazina de argint poate inactiva remediile, ce în mod enzimatic curăţă plaga, 

de aceea administrarea concomitentă a acestor preparate nu se recomandă. 

 

PREZENTARE, AMBALAJ  

Unguent 10 mg/g câte 50 g în tuburi din aluminiu. 

Câte 1 tub împreună cu instrucţiunea pentru administrare se plasează în cutie de 

carton. 

 

PĂSTRARE   
A se păstra la temperatura sub 25 °C. 

A nu se congela. 

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor. 



 

TERMEN DE VALABILITATE   

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

 

STATUTUL LEGAL  

Fără prescripţie medicală. 

 

DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI  
Octombrie 2014. 

 

DEŢINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE  
SA „Grindeks”, or. Riga, Letonia. 

Str. Krustpils, 53, LV-1057,  

Теl.: +371 67083 205 

Fax.: +371 67083 505 

 

NUMELE ŞI ADRESA PRODUCĂTORULUI 
Uzina farmaceutică din Tallin SA, 

11316, Tondi 33, Estonia. 

 

SA „Grindeks”, or. Riga, Letonia. 

Str. Krustpils, 53, LV-1057. 

 

La apariţia oricărei reacţii adverse informaţi secţia de farmacovigilenţă a 

Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale  (tel.: 0 22 88 43 38) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


