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Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova 

INSTRUCŢIUNE PENTRU ADMINISTRARE 

 

VIPROSAL B® 

unguent 

 

Numărul certificatului de înregistrare 

în Republica Moldova: 30 g - 18780 din 23.01.2013 

                                    50 g – 18781 din 23.01.2013  

 

DENUMIREA COMERCIALĂ  

Viprosal B® 

 

COMPOZIŢIA  
1 g de unguent conţine: 

substanţe  active: venin uscat de viperă 0,05 UI, camfor racemic 30 mg, gumă de terebentină 30 

mg, acid salicilic 10 mg. 

excipienți: vaselină, alcool cetostearic, parafină solidă, cetilstearilsulfat de sodiu, glicerol, clorură 

de sodiu, apă purificată. 

 

FORMA FARMACEUTICĂ 
Unguent 

 

DESCRIEREA MEDICAMENTULUI 
Unguent alb sau alb cu nuanţă gălbuie, cu miros de camfor şi terebentină. 

 

GRUPA FARMACOTERAPEUTICĂ şi codul ATC 
Alte produse topice pentru dureri articulare  şi musculare, M02AX. 

 

PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE  

Proprietăţi farmacodinamice 

Componentul principal al unguentului Viprosal B este veninul de viperă (Vipera berus L.), care 

conţine fosfolipază, fosfodiesterază, hialuronidază şi alţi componenţi activi. Veninul de viperă mai 

conţine peptide cu acţiune specifică, care sunt cauza hemolizei, cresc permeabilitatea capilară, 

influenţează coagularea sîngelui. La administrarea locală veninul de viperă posedă acţiune iritantă 

şi analgezică, la resorbţie activează mecanismele de apărare ale organismului. 

Unguentul Viprosal B mai conţine şi componenţi care irită terminaţiunile nervoase sensibile, astfel 

posedînd efect revulsiv şi analgezic. Iritarea locală a pielii cauzează schimbări în circulaţia 

sanguină şi, respectiv, înbunătăţirea selectivă a troficii organelor interne, care sunt inervate de 

aceleaşi segmente ale coloanei vertebrale. O iritare suplimentară provoacă activarea sistemului 

nociceptiv în segmentul respectiv ale coloanei vertebrale, ceea ce împiedică impulsurile dolorice 

primare de a ajunge pînă la cortexul cerebral şi astfel împiedică perceperea durerii. Alături de 

acţiunea analgezică a camforei, acidul salicilic şi terebentina posedă acţiune antiseptică, iar acidul 

salicilic – şi acţiune cheratolitică.  

Proprietăţi farmacocinetice 

Unguentul Viprosal B se absoarbe rapid şi peste cîteva minute apare senzaţia de arsură, o uşoară 

hiperemie a pielii şi senzaţie de căldură. Acţiunea analgezică survine peste 20-30 minute şi durează 

1,5-2 ore. 

 

INDICAŢII TERAPEUTICE  
Se utilizează ca remediu analgezic pentru uz extern local în caz de nevralgii şi dureri articulare. 
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DOZE ŞI MOD DE ADMINISTRARE 
Se administrează extern. 

Pe regiunea dureroasă se aplică o catitate mică de 5-10 g (1-2 linguriţe de ceai) de unguent şi se 

masează, în dependenţă de intensitatea durerii de 1-2 ori în zi pînă la dispariţia sindromului algic. 

Durata curei de tratament depinde de caracterul şi gravitatea bolii. 

Vîrstnici.  

Nu există informaţii cu privire la faptul că vîrstnicii au nevoie de un alt regim de dozare. 

Copii.  

Nu este recomandată administrarea la copii. 

 

REACŢII ADVERSE 
În caz de hipersensibilitate a pielii la componentele unguentului poate apărea prurit, edem sau 

urticarie. În acest caz este recomandată întreruperea tratamentului şi de a spăla unguentul de pe 

piele. Reacţiile adverse menţionate dispar după întreruperea tratamentului. 

Pentru a evita apariţia efectelor adverse este recomandat de a aplica inițial o cantitate mică de 

unguent pe piele pentru a determina sensibilitatea la preparat. 

 

CONTRAINDICAŢII 
Hipersensibilitate la componentele preparatului; ulcere şi alte afecţiuni ale pielii; tuberculoză 

pulmonară acută; dereglări cerebrale şi coronariene; predispoziţie la apariţia spasmelor vasculare; 

dereglări grave ale funcţiei hepatice şi renale.  

Preparatul este contraindicat în sarcină şi perioada de alăptare. 

 

SUPRADOZAJ 
Cazuri de supradozaj nu sunt cunoscute. La aplicarea întîmplătoare pe mucoase unguentul 

condiţionează o iritare puternică. La înghiţirea accidentală a unguentului este necesar de a consulta 

urgent medicul, care va prescrie un tratament corespunzător. Nu trebuie provocată voma! 

 

ATENŢIONĂRI ŞI PRECAUŢII SPECIALE PENTRU UTILIZARE 
Unguentul nu trebuie aplicat pe pielea lezată. Pentru a preveni o iritare puternică este necesar de a 

preveni pătrunderea în ochi sau pe mucoase. Unguentul Viprosal B conţine în calitate de excipient 

alcoolul cetostearic, care poate provoca reacţii cutanate locale (inclusiv dermatita de contact). 

Sarcina şi perioada de alăptare 

Preparatul nu trebuie administrat în timpul sarcinii şi a perioadei de alăptare. Dacă planificaţi o 

sarcină, sunteţi însărcinată sau alăptaţi, este necesară informarea medicul. 

Copii şi adolescenţi 

Nu există informaţii despre administrarea preparatului la copii şi adolescenţi, de aceea 

administrarea la această categorie de pacienţi nu este recomandată. 

Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje 

Administrarea preparatului nu are efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi 

utilaje. 

 

INTERACŢIUNI CU ALTE MEDICAMENTE, ALTE TIPURI DE INTERACŢIUNI 
Interacţiuni cu alte preparate medicamentoase nu au fost stabilite. 

 

PREZENTARE,AMBALAJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Unguent. Cîte 30 g sau 50 g în tuburi de aluminiu. Cîte un tub de aluminiu, împreună cu 

instrucţiunea pentru administrare  în cutie de carton. 

 

PĂSTRARE   
A se păstra la temperatura sub 25 

0
C.  

A nu se păstra la frigider sau congelator. 

A nu se lăsa la îndemîna şi vederea copiilor! 



3 

 

TERMENUL DE VALABILITATE 
3 ani.  

A nu se administra după expirarea termenului de valabilitate. 

 

STATUTUL LEGAL  

Fără prescripţie medicală 

 

DATA ULTIMII REVIZUIRI A TEXTULUI 

Ianuarie 2013. 

 

DEŢINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE 

“Grindeks” SA, Letonia 

 

DENUMIREA ŞI ADRESA PRODUCĂTORULUI                                  

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 (tel. 73-70-02) 


