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Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova 

INSTRUCŢIUNE PENTRU ADMINISTRARE 

 

VALUSAL
®
 

gel 

  
Numărul certificatului de înregistrare în Republica Moldova:  

 50 g nr. 20954  din  28.07.2014  

 30 g nr. 20953  din  28.07.2014 

 

DENUMIREA COMERCIALĂ 

Valusal
®
 

 

DCI-ul substanţei active 

Ketoprofenum 

 

COMPOZIŢIA  

1 g gel conţine:  

substanţă activă: ketoprofen – 25 mg; 

excipienţi: etanol 96%, carbomer, dietanolamină, ulei de levănţică, 

metilparahidroxibenzoat, ulei de portocală, propilparahidroxibenzoat, apă purificată. 
 

FORMA FARMACEUTICĂ  

Gel. 

 

DESCRIEREA MEDICAMENTULUI 

Gel transparent sau uşor opalescent, incolor sau gălbui, cu miros specific. 

 

GRUPA FARMACOTERAPEUTICĂ şi codul ATC 

Preparate antiinflamatoare nesteroidiene (AINS) pentru uz topic, M02AA10. 

 

PROPRIETĂŢILE FARMACOLOGICE 

Proprietăţi farmacodinamice 

Ketoprofenul este un AINS, derivat al acidului fenilpropionic, cu acţiune analgezică 

– inhibă acţiunea ciclo- şi lipoxigenazei, previne sinteza prostaglandinelor, 

tromboxanului şi leukotrienelor. Reduce durerea şi edemul cauzate de inflamaţie,  

încetineşte agregarea trombocitelor. 

Proprietăţi farmacocinetice  
La administrarea locală absorbţia medicamentului este lentă, ketoprofenul în cantităţi 

mici ajunge în circulaţia sistemică. 

Concentraţia plasmatică maximă (Cmax) după o singură administrare constituie mai 

puţin de 50 ng/ml, iar după administrarea repetată – aproximativ 150-200 ng/ml. 

Această concentraţie este atinsă în decurs de 6 ore de la prima administrare. 

Ketoprofenul se leagă de proteinele plasmatice în proporţie de 99%. 



Ketoprofenul este metabolizat în metabolit acetilglucoronid şi se eliminată din 

organism în principal prin urină. Timpul de înjumătăţire prin eliminare (T1/2) este de 

1,5-2 ore. 

După administrarea repetată a gelului, T1/2 este în mediu de 17 ore şi 

biodisponibilitatea constituie aproximativ 5%. 

 

INDICAŢII TERAPEUTICE 

Tratamentul simptomatic al durerilor şi inflamaţiei ţesuturilor moi. 

 

DOZE ŞI MOD DE ADMINISTRARE 

Valusal
®
 gel este destinat pentru uz extern.  

Adulţi şi adolescenţi cu vîrsta peste 15 ani: gelul se aplică prin fricţionare uşoară, în strat 

subţire,  pe partea afectată a corpului de 1-2 ori pe zi. Pielea la locul de administrare a 

gelului trebuie să fie fără leziuni. Cantitatea de gel aplicată depinde de suprafaţa 

dureroasă. Doza zilnică nu trebuie să depăşească 15 g (7,5 g corespunde la aproximativ 

14 cm gel). Durata tratamentului (1-10 zile) se stabileşte individual şi depinde de natura şi 

severitatea bolii. 

Pe suprafaţa pe care a fost aplicat gelul nu trebuie utilizate pansamentele ocluzive. 

Articolele vestimentare de pe suprafaţa tratată nu cauzează disconfort. 

 

REACŢII ADVERSE 

Reacţiile adverse sunt clasificate pe sisteme de organe şi în funcţie de frecvenţă utilizînd 

următoarea convenţie: foarte frecvente (≥1/10), frecvente (≥1/100 pînă la <1/10), mai 

puţin frecvente (≥1/1000 pînă la <1/100), rare (≥1/10000 pînă la <1/1000), foarte rare 

(<1/10000), cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile). 

Tulburări ale sistemului imunitar: foarte rare – edem angioneurotic. În unele cazuri 

sunt posibile reacţii anafilactice. 

La utilizarea prelungită şi/sau în cantităţi mari, în unele cazuri, pot apărea reacţii 

sistemice, specifice pentru AINS.  

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale: frecvente - accese de astm la 

pacienţii cu hipersensibilitate la acidul acetilsalicilic sau alt derivat al acestuia.  

Tulburări gastrointestinale: foarte rare – greaţă, vomă. 

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat: mai puţin frecvente – reacţii alergice 

cutanate (eritem, mîncărimi severe, erupţii cutanate şi senzaţie de arsură); rar – 

reacţii cutanate severe, cum ar fi eczema buloasă sau veziculară, care pot fi distribuite 

la nivel local sau pe tot corpul, urticarie. Sensibilitate crescută la radiaţiile UV 

(naturale sau artificiale), reacţii cutanate severe după expunerea la soare.  

Foarte rare – edem local al pielii.  

Reacţiile cutanate locale se pot extinde înafara zonei de aplicare a gelului.  

La apariţia reacţiilor adverse (precum şi a reacţiilor care nu au fost descrise) pacientul 

trebuie să se adreseze medicului. 

 

CONTRAINDICAŢII 

- Sensibilitate la lumină în anamneză, expunerea la soare (chiar şi pe timp cu cer 

înnorat), la raze UV în solar şi timp de două săptămîni după aceasta. 



- Hipersensibilitate la ketoprofen (astm, rinită sau urticarie) în anamneză, fenofibrat, 

acidul tiaprofenic, acid acetilsalicilic sau alte AINS, precum şi la excipienţii 

gelului, preparate de protecţie contra razelor UV raze UV sau substanţe care au în 

structura chimică cicluri aromatice. 

- Pacienţii cu leziuni sau inflamaţie a pielii (de exemplu, eczeme, acnee, răni 

deschise). Gelul nu poate fi aplicat pe ochi, pielea ochilor, mucoase, regiunea anală 

şi genitală. 

- Copii şi adolescenţi cu vîrsta sub 15 ani, deoarece nu există informaţii suficiente cu 

privire la utilizarea preparatului la această grupă de pacienţi. 

- Ultimul trimestru de sarcină, perioada de alăptare. 

 

SUPRADOZAJ  

Deoarece absorbţia ketoprofenului în circulaţia sistemică este mică, supradozajul este 

puţin probabil. 

Simptome 

În caz de administrare incorectă (ingestie accidentală) sau supradozaj pot să apară 

efecte secundare sistemice: somnolenţă, ameţeli, greaţă, vomă, dureri epigastrice şi, 

în cazuri severe, bradipnee, comă, convulsii, sîngerări la nivelul tractului gastro-

intestinal, tulburări ale funcţiei hepatice şi/sau renale, creşterea sau micşorea tensiunii 

arteriale. 

Tratament 

Tratamentul este simptomatic. Nu exista un antidot specific. În caz de ingestie 

accidentală, este necesară adresarea la medic.  

 

ATENŢIONĂRI ŞI PRECAUŢII SPECIALE DE UTILIZARE 

Medicamentul trebuie utilizat cu precauţie la pacienţii cu hemoragii gastro-

intestinale, ulcer gastric acut sau cronic, tulburări ale funcţiei hepatice, renală sau 

insuficienţă cardiacă decompensată severă. 

Aplicarea unor doze mari de gel poate determina reacţii sistemice, incluzînd astm şi 

reacţii de hipersensibilitate. 

Trebuie evitată pătrunderea gelului în ochi, pe mucoase şi regiunile lezate a pielii. În 

caz de erupţii cutanate şi alte reacţii ale pielii, de asemenea,  în cazul utilizării 

preparatelor care conţin octocrilen, tratamentul trebuie întrerupt imediat. 

În timpul aplicării gelului, precum timp de două săptămîni după aplicare, pentru a 

reduce riscul de fotosensibilitate se recomandă protejarea zonelor tratate de contactul  

cu lumina soarelui şi, de asemenea, evitarea solarului. 

Gelul nu trebuie utilizat sub pansamente ocluzive. 

După fiecare aplicare a gelului mîinele trebuie bine spălate. 

Copii şi adolescenţi cu vîrsta pînă la 15 ani 

Nu se administrează. 

 

Valusal
®
 conţine alcool etilic (utilizarea frecventă poate provoca iritarea pielii şi 

uscăciune), metilparahidroxibenzoat şi propilparahidroxibenzoat, care pot provoca 

reacţii alergice (posibil de tip întîrziat). 

Administrarea în sarcină şi perioada de alăptare 



Sarcina  

Nu există date disponibile despre administrarea locală a ketoprofenului în timpul 

sarcinii. Testele pe animale nu au evidenţiat un efect direct sau indirect asupra 

sarcinii, dezvoltării fetale la naştere sau dezvoltării postnatale. 

Aplicarea medicamentului, în primul şi al doilea trimestru de sarcina trebuie efectuată 

numai după evaluarea atentă a riscurilor şi beneficiilor. 

În al treilea trimestru de sarcină, toţi inhibitorii sintezei prostaglandinelor, inclusiv 

ketoprofenul, pot avea efecte toxice cardiopulmonare şi renale asupra fătului, poate 

creşte, de asemenea, timpul de sângerare la mamă şi copil. Prin urmare, este 

contraindicată utilizarea medicamentului în timpul ultimului trimestru de sarcină. 

Alăptarea 

Datorită biodisponibilităţii reduse a ketoprofenului şi efectului probabil asupra 

copilului atunci cînd este folosit topic, medicamentul nu trebuie utilizat în timpul 

perioadei de alăptare. 

Influenţa asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje 
Nu sunt afectate. 

 

INTERACŢIUNI CU ALTE MEDICAMENTE, ALTE TIPURI DE 

INTERACŢIUNI 

Datorită faptului că ketoprofenul este absorbit prin piele în cantităţi mici, riscul de 

interacţiuni cu alte medicamente este mic.  

Pacienţii care administrează simultan medicamente cumarinice trebuie monitorizaţi 

cu atenţie.  

Utilizarea concomitentă a ketoprofenului cu acidul acetilsalicilic sau alte AINS pot 

spori acţiunea, precum şi efectele secundare ale ketoprofenului. 

 

PREZENTARE, AMBALAJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Gel 25 mg/g. Cîte 30 g sau 50 g gel în tuburi de aluminiu. Cîte 1 tub împreună cu 

instrucţiunea pentru administrare plasate în cutie de carton. 

 

PĂSTRARE 

A se păstra la temperatura sub 25 °C. 

A nu se congela. 

A nu se lăsa la îndemîna 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  
August 2014 

 



 

DEŢINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE 

Grindeks S.A., Letonia 

 

NUMELE ŞI ADRESA PRODUCĂTORULUI 

Grindeks S.A. 

str. Krustpils 53, LV-1057 Riga, Letonia 

Fax.: + 371 670 835 05  

e-mail: grindeks@grindeks.lv 

 

Uzina farmaceutică din Tallin SA 

Tondi 33, 11316 Tallin, Estonia 

Tel.: + 372 612 0201  

Fax.: + 372 612 0330  

e-mail: farma@tft.ee 

 

La apariţia oricărei reacţii adverse informaţi secţia de farmacovigilenţă a 

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