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Ministerul Sănătăţii din Republica Moldova 

INSTRUCŢIUNE PENTRU ADMINISTRARE 
 

ZOLOMAX
®
 

comprimate 
 

Numărul certificatului de înregistrare în Republica Moldova:  

0,25 mg – nr. 18174 din 17.09.2012 

0,5 mg – nr.18175 din 17.09.2012 

1 mg – nr.18176 din 17.09.2012 

 

DENUMIREA COMERCIALĂ 

Zolomax
®
  

 

DCI-ul substanţei active 

Alprazolamum 

 

COMPOZIŢIA  

1 comprimat conţine: 

substanţa  activă: alprazolam 0,25 mg, 0,5 mg sau 1 mg; 

excipienţi: docusat de sodiu, benzoat de sodiu, amidon pregelatinizat, celuloză 

microcristalină, lactoză monohidrat, stearat de magneziu, dioxid de siliciu coloidal; 

eritrozină E127 (pentru comprimate 0,5 mg); indigocarmin E132 (pentru 

comprimate 1 mg).  
 

FORMA FARMACEUTICĂ 

Comprimate.  
 

DESCRIEREA MEDICAMENTULUI  
Comprimate 0,25 mg 

Comprimate de culoare albă, ovale, cu incizie pe o parte şi inscripţia „APZM 0,25” 

pe partea opusă a comprimatului, cu margini teşite. 

Comprimate 0,5 mg 

Comprimate de culoare roz, ovale, cu incizie pe o parte şi inscripţia „APZM 0,5” 

pe partea opusă a comprimatului, cu margini teşite. 

Comprimate 1,0 mg 

Comprimate de culoare azurie, ovale, cu incizie pe o parte  şi inscripţia „APZM 1” 

pe partea opusă a comprimatului, cu margini teşite. 
 

GRUPA FARMACOTERAPEUTICĂ şi codul ATC 

Anxiolitic. N05BA12.   
 

PROPRIETĂŢILE FARMACOLOGICE 

Proprietăţi farmacodinamice 



Alprazolamul este un tranchilizant din grupul benzodiazepinelor, cu efect 

anxiolitic semnificativ. Similar altor benzodiazepine, pentru alprazolam este 

caracteristică acţiunea sedativă, hipnotică, miorelaxantă şi anticonvulsivantă.  

La nivelul sistemului nervos central alprazolamul interacţionează cu receptorii 

benzodiazepinici specifici, strâns legaţi funcţional cu receptorii mediatorului 

inhibitor de bază al sistemului nervos central – acidul gama-aminobutiric (GABA), 

de aceea în rezultatul acţiunii preparatului este potenţată acţiunea deprimantă a 

acidului gama-aminobutiric (GABA) în sistemul nervos central.  

Acţiunea antidepresivă a alprazolamului este similară acţiunii antidepresivelor 

triciclice. 

Proprietăţi farmacocinetice 

Alprazolamul după administrarea orală se absoarbe rapid şi complet din tractul 

gastrointestinal. Biodisponibilitatea constituie 80%. După administrarea internă a 

preparatului concentraţia plasmatică maximă se determină peste 1–2 ore. Ea 

variază în dependenţă de doză în limitele de la 7 până la 40 ng/ml după 

administrarea unei doze de 0,5–3 mg; după administrarea repetată a dozei de 1,5–

10 mg concentraţia plasmatică stabilă medie constituie 18–100 ng/ml. La 

administrarea sistematică concentraţia plasmatică stabilă se atinge timp de 3 zile. 

Timpul de înjumătăţire mediu al alprazolamului constituie 12–15 ore după 

administrarea unei doze. 

Alprazolamul se metabolizează în ficat prin oxidare. Metabolitul activ de bază este 

α-hidroxialprazolam, concentraţia plasmatică a căruia este joasă, de aceea 

metabolismul nu prezintă relevanţă clinică. Restul metaboliţilor sunt puţin activi 

sau inactivi. Timpul de înjumătăţire al alprazolamului şi metaboliţilor săi sunt 

similari. 

Alprazolamul sub formă nemodificată (circa 20%) şi sub formă de metaboliţi se 

elimină prin urină. 

Alprazolamul se leagă in vitro de proteinele plasmatice în proporţie de 80%.  
 

INDICAŢII TERAPEUTICE   
Profilaxia şi tratamentul stărilor de anxietate de intensitate moderată şi severă, 

asociate cu depresie, panică cu sau fără agorafobie. 
 

DOZE ŞI MOD DE ADMINISTRARE    

Doza optimă şi durata tratamentului este determinată în mod individual, având în 

vedere severitatea simptomelor şi răspunsul pacientului la tratamentul instituit. 

La majoritatea pacienţilor efectul terapeutic este atins la administrarea dozelor 

obişnuite. La pacienţii care necesită doze mari, acestea trebuie majorate cu 

precauţie. 

De obicei, la pacienţii care nu au administrat anterior psihotrope, efectul se atinge 

cu doze mai mici ale preparatului. Pacienţii care au administrat anterior psihotrope 

necesită doze mai mari. 

Tratamentul anxietăţii 

Doza iniţială recomandată pentru adulţi constituie 0,25-0,5 mg de 3 ori pe zi. La 

necesitate doza se va majora treptat la fiecare 3-4 zile cu 0,25 mg. Majorarea dozei 



se recomandă de iniţiat seara. În cazul anxietăţii foarte severe tratamentul poate fi 

iniţiat cu doze înalte. Doza maximă nictemerală constituie 4 mg. 

Tratamentul atacurilor de panică 

Se vor administra doze înalte de alprazolam. Doza iniţială recomandată pentru 

adulţi constituie 0,5 mg de 3 ori pe zi. La necesitate doza se va majora, dar nu mai 

rapid decât cu 1 mg pe zi peste fiecare 3–4 zile. Cu cât este mai înaltă doza iniţială, 

cu atât mai treptat se va majora pentru atingerea efectului terapeutic complet. De 

regulă, efectul terapeutic se atinge la administrarea de 5-6 mg pe zi, în cazuri 

severe se administrează până la 10 mg pe zi (doză maximă nictemerală). 

Durata tratamentului  

Durata tratamentului trebuie să fie cât mai scurtă posibil. Trebuie apreciată 

sistematic starea pacientului şi necesitatea prelungirii tratamentului anxietăţii cu 

simptome moderate, care nu necesită tratament medical. Durata curei de tratament 

a anxietăţii nu trebuie să depăşească 8–12 săptămâni având în vedere timpul, 

necesar pentru sistarea treptată. 

Sistarea tratamentului 

La sistarea tratamentului cu alprazolam doza trebuie redusă treptat. Doza 

nictemerală de alprazolam se va reduce cu cel mult 0,5 mg peste fiecare 3 zile. La 

unii pacienţi poate fi necesară o reducere mai treptată a dozei. 

La pacienţii vârstnici şi astenizaţi se va administra cea mai mică doză eficace. La 

iniţierea tratamentului, de regulă, se administrează câte 0,125-0,25 mg de 2–3 ori 

pe zi. 

Copii  

Nu a fost stabilită eficienţa şi siguranţa administrării alprazolamului la copii cu 

vârsta până la 18 ani, de aceea nu se recomandă administrarea preparatului la 

această categorie de pacienţi. 
 

REACŢII ADVERSE 
Cele mai frecvente reacţii adverse sunt somnolenţa, vertijul, tulburări de 

coordonare a mişcărilor. Aceste reacţii adverse, de regulă, se înregistrează la 

iniţierea tratamentului, nu sunt severe şi dispar în timpul tratamentului sau la 

reducerea dozei. 

Reacţiile adverse sunt indicate conform clasificării MedDRA pe aparate, sisteme şi 

organe şi în funcţie de frecvenţă: 

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 hematologice şi limfatice: rare – discrazie sanguină, inclusiv 

agranulocitoză, anemie, leucopenie, trombocitopenie, neutropenie. 

Tulburări metabolice şi de nutriţie: foarte frecvente – creşterea sau scăderea poftei 

de mâncare; rare – pierderea poftei de mâncare. 

Tulburări psihice: foarte frecvente – insomnie, nelinişte, depresie, perplexitate, 

diminuarea libidoului; frecvente – creşterea libidoului, nelinişte, incapacitatea de a 



se concentra, volubilitate, pierderea senzaţiei de realitate, coşmaruri, fobii, 

nervozitate; mai puţin frecvente – acutizarea sensibilităţii emoţionale faţă de 

factorii iritanţi şi durere; rare – modificarea personalităţii, reacţii paradoxale. 

Tulburări ale sistemului nervos: foarte frecvente – somnolenţă, vertij, cefalee, 

înrăutăţirea memoriei, tulburări cognitive, tulburări de vorbire, vorbire neclară, 

ataxie, mişcări necontrolate voluntare, parestezie; frecvente – sincopă, acatizie, 

tremor, tulburări motorii; mai puţin frecvente – amnezie, distonie, incapacitatea de 

a se concentra, tulburări de echilibru, inhibiţie psihomotorie; rare – convulsii. 

Tulburări oculare: foarte frecvente – vedere neclară; mai puţin frecvente – 

diplopie. 

Tulburări acustice şi vestibulare: mai puţin frecvente – acufene. 

Tulburări cardiace: foarte frecvente – tahicardie. 

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale: foarte frecvente – congestie 

nazală; frecvente – hiperventilare, infecţii ale căilor respiratorii superioare; rare – 

deprimarea respiraţiei, bronhoree. 

Tulburări gastrointestinale: foarte frecvente – hiposalivaţie, greaţă, vomă, diaree, 

dureri la baza abdomenului, constipaţii; frecvente – hipersalivaţie; rare – 

xerostomie. 

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat: foarte frecvente – hiperhidroză, 

erupţii; frecvente – reacţii alergice. 

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv: frecvente – fasciculaţii 

musculare, tremor muscular, afectarea tonusului muscular, tensiune musculară; mai 

puţin frecvente – miastenie. 

Tulburări renale şi ale căilor urinare: foarte frecvente – nicturie; frecvente – 

incontinenţă de urină; mai puţin frecvente – retenţie de urină. 

Tulburări ale aparatului genital şi sânului: foarte frecvente – dereglarea ciclului 

menstrual; frecvente – disfuncţie sexuală. 

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare: foarte frecvente – 

fatigabilitate, irascibilitate, dureri toracice; frecvente – slăbiciune generală, bufeuri 

de caldură, edeme. 

Investigaţii diagnostice: foarte frecvente – scăderea sau creşterea masei corporale; 

foarte rare – creşterea activităţii transaminazelor hepatice, hiperbilirubinemie, 

hipo- sau hiperglicemie. 
 

CONTRAINDICAŢII  

- Hipersensibilitate în antecedente la alprazolam sau alte benzodiazepine, sau 

la oricare din excipienţi; 

- glaucom cu unghi închis acut; 

- myasthenia gravis; 

- tulburare severă a funcţiei respiratorii; 

- insuficienţă respiratorie severă; 

- sindromul de apnee în somn; 

- afecţiuni hepatice severe; 

- psihoză cronică. 
 

SUPRADOZAJ 



În tratamentul pacienţilor, cu supradozaj de derivaţi de benzodiazepine, se va avea 

in vedere ca acesta poate fi determinat de administrarea concomitentă a mai multor 

remedii medicamentoase sau alcool. 

Simptome: somnolenţă, miastenie, ataxie, disartrie, ocazional excitaţie (în special 

la copii). 

În cazuri severe poate să se dezvolte perplexitate, inhibiţia respiraţiei şi comă. 

Tratament: imediat se induce vomă, dacă pacientul este inconştient se va efectua 

lavaj gastric. Tratament simptomatic, menţinerea respiraţiei, funcţiei cordului şi 

circulaţiei sanguine. Pentru reducerea deprimării sistemului nervos central poate fi 

administrat antagonistul specific al receptorilor benzodiazepinici – flumazenil. Nu 

este clară eficienţa dializei pentru eliminarea alprazolamului. 
 

ATENŢIONĂRI ŞI PRECAUŢII SPECIALE DE UTILIZARE  
Dependenţă 

Dacă tranchilizantele din grupul benzodiazepinelor, inclusiv alprazolam, se 

administrează îndelungat sau în doze mari, poate surveni toleranţă şi dependenţa 

psihică sau fizică. Riscul dependenţei este mai mare la pacienţii cu alcoolism şi 

toxicomanie în anamneză. 

La iniţierea tratamentului este importat de a informa pacientul despre durata 

limitată a tratamentului şi despre modul de reducere treptată a dozei. Este 

important ca pacientul să realizeze dezvoltarea posibilă a simptomelor rebound şi 

în ce mod să reducă neliniştea la dezvoltarea acestor simptome. 

La reducerea rapidă a dozei sau la sistarea bruscă a administrării preparatului poate 

să se dezvolte sindromul de abstinenţă cu următoarele simptome caracteristice: 

cefalee, disforie, insomnie, nelinişte, perplexitate, în cazuri severe – vomă, dureri 

abdominale, hiperhidroză, tremor, parestezie, fotofobie, hipersensibilitate la sunet, 

halucinaţii, delir, accese convulsive. 

De asemenea, este posibilă dezvoltarea sindromului rebound. Aceasta înseamnă, că 

la sistarea tratamentului se instalează simptomele anterioare ale maladiei, care au 

fost cauza  iniţierii tratamentului (anxietate, nelinişte, insomnie, instabilitate 

emoţională) şi care se pot manifesta mai exprimat decât până la iniţierea 

tratamentului. 

Au fost raportate următoarele reacţii şi tulburări de comportament, determinate de 

administrarea bezodiazepinelor: excitabilitate, irascibilitate, agresiune, manie, 

furie, coşmaruri nocturne, halucinaţii, psihoze, comportament inadecvat şi alte 

tulburări de comportament. Aceste simptome mai frecvent se dezvoltă la vârstnici. 

La dezvoltarea acestor simptome administrarea preparatului trebuie sistată. 

Pentru prevenirea dezvoltării sindromului de abstinenţă sau sindromului rebound 

acest preparat trebuie administrat pe o perioadă cât mai scurt posibilă de timp şi 

tratamentul se va sista prin reducerea treptată a dozei. 

Pacientul trebuie informat despre imposibilitatea modificării regimului de 

administrare fără consultarea medicului, inclusiv majorarea dozei, duratei 

tratamentului, sistarea bruscă a administrării preparatului. 

Atenţionări 

Alprazolam, ca şi alţi derivaţi ai benzodiazepinei, nu este predestinat pentru 

tratamentul anxietăţii, induse de stresul fiziologic sau cotidian.  



Alprazolam nu este predestinat pentru tratamentul schizofreniei, psihozelor, 

modificării de personalitate şi stărilor obsesiv-compulsive. Este necesară precauţie 

la administrarea preparatelor din grupul benzodiazepinei pacienţilor cu depresie 

severă şi predispoziţie posibilă către suicid. 

La administrarea repetată de alprazolam este posibilă dezvoltarea toleranţei la 

acţiunea lui sedativă. Nu a fost stabilită eficienţa şi siguranţa administrării 

alprazolamului la copii. 

La pacienţii vârstnici şi astenizaţi, de asemenea în caz de afecţiunii organice 

cerebrale, acţiunea inhibitoare a benzodiazepinelor asupra sistemul nervos central 

(ataxie, sedare, hipotensiune) este exprimată mai puternic, de aceea în asemenea 

cazuri se recomandă administrarea dozelor minime de preparat, cu majorarea lor cu 

precauţie, la necesitate. 

Pacienţilor cu maladii pulmonare obstructive sau insuficienţă respiratorie, la care 

există riscul de deprimare a respiraţiei, alprazolamul se va administra cu precauţie, 

de asemenea, se recomandă administrarea dozelor mai mici. 

La pacienţii cu afectarea funcţiei hepatice sau renale se recomandă de administrat 

doze minime, deoarece în aceste cazuri eliminarea preparatului poate fi redusă, 

determinând potenţarea acţiunii. În timpul tratamentului de durată se recomandă 

controlul funcţiei hepatice şi tabloului sângelui periferic. 

Comprimatele conţin lactoză. Pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la 

galactoză, deficit de lactază (Lapp) sau sindrom de malabsorbţie la glucoză-

galactoză nu trebuie să utilizeze acest medicament.  

Copii şi adolescenţi 

Administrarea la copii şi adolescenţi cu vârsta sub 18 ani este contraindicată. 

Administrarea în sarcină şi perioada de alăptare 
Inofensivitatea administrării preparatului în sarcină nu este studiată, deşi 

rezultatele unor studii sugerează, că administrarea unor tranchilizante din grupul 

benzodiazepinelor (clordiazepoxid, diazepam, meprobamat) în trimestrul I de 

sarcină creşte riscul dezvoltării malformaţiilor congenitale. Administrarea 

sistematică a benzodiazepinelor în timpul sarcinii poate conduce la deprimarea 

sistemului nervos central sau dezvoltarea sindromului de abstinenţă la nou-născuţi 

(nelinişte, tremor, creşterea tonusului muscular). 

Femeile de vârsta reproductivă trebuie prevenite, ca în cazul instalării sarcinii nu se 

recomandă iniţierea tratamentului, iar în caz de sarcină planificată sau suspectată 

pe fondalul tratamentului trebuie consultat medicul privind raţionalitatea 

administrării ulterioare a preparatului. 

Alprazolamul se excretă în laptele matern şi poate determina somnolenţă şi 

reducerea masei corporale a nou-născutului. La necesitatea administrării 

preparatului în perioada de alăptare se recomandă sistarea alăptării la sân. 

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

Alprazolam poate determina somnolenţă, vertij, vedere neclară, reducerea 

capacităţii de concentrare a atenţiei şi de coordonare a mişcărilor. Riscul creşte în 

cazul pacienţilor cu deficit de somn.  



Pacienţii care administrează alprazolam trebuie să evite conducerea vehiculelor şi 

efectuarea activităţilor, care necesită reacţii psihomotorii rapide (folosirea 

utilajelor, etc.).  

 

INTERACŢIUNI CU ALTE MEDICAMENTE, ALTE TIPURI DE 

INTERACŢIUNI  
Administrarea benzodiazepinelor cu alte medicamente cu acţiune deprimantă 

asupra sistemului nervos central (tranchilizante, hipnotice, antidepresive, 

antipsihotice, antiepileptice, anestezice, analgezice opioide, antihistaminice) sau cu 

alcool poate conduce la potenţarea acestei acţiuni. De aceea se recomandă evitarea 

consumului de alcool în timpul tratamentului cu benzodiazepine. 

Administrarea concomitentă cu analgezice opioide potenţează dezvoltarea euforiei, 

care poate contribui la dezvoltarea dependenţei psihice. 

Nu se recomandă administrarea concomitentă a alprazolamului cu antimicotice 

azolice (ketoconazol, itraconazol). 

Administrarea concomitentă cu medicamente inhibitoare ale enzimelor ale 

citocromului P450 în ficat (cimetidina, fluvoxamina, nefazodona) poate încetini 

metabolismul şi eliminarea alprazolamului, de aceea în aceste cazuri se recomandă 

precauţie. 

Alprazolamul se va administra cu precauţie concomitent cu fluoxetina, 

propoxifenul, contraceptivele orale, diltiazem şi antibioticele din grupul 

macrolidelor (eritromicina, troleandomicina). 

Se recomandă de evitat administrarea concomitentă a alprazolamului cu inhibitorii 

proteazei HIV (de ex., indinavir, ritonavir), deoarece poate creşte concentraţia 

plasmatică a alprazolamului şi riscul sedării prelungite şi deprimării respiraţiei. 

Carbamazepina poate accelera metabolismul şi eliminarea benzodiazepinelor din 

organism. 

Administrarea concomitentă a alprazolamului cu antidepresive triciclice 

(imipramina şi dezipramina) conduce la creşterea concentraţiei plasmatice stabile a 

ultimelor (nu este clară relevanţa clinică a acestei interacţiuni). 

 

PREZENTARE, AMBALAJ  
Comprimate 0,25 mg, 0,5 mg sau 1 mg.  

Câte 10 comprimate în blister, câte 3 blistere împreună cu instrucţiunea pentru 

administrare se plasează în cutie de carton. 

 

PĂSTRARE 

A se păstra la temperaturi sub 25 °C.  

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 
 

NUMELE ŞI ADRESA PRODUCĂTORULUI 

„Grindeks” SA, or. Riga, 

str. Krustpils 53, LV-1057, Letonia. 

tel.: +371 67083205 

fax: +371 67083505 

e-mail: grindeks@grindeks.lv 

 

La apariţia oricărei reacţii adverse informaţi secţia de farmacovigilenţă a 

Agenţiei Medicamentului (tel. 73-70-02) 


