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05/11/2012 MD/T/0.25/2 
 

Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova 

INSTRUCŢIUNE PENTRU ADMINISTRARE 

 

DIGOXIN GRINDEKS 

comprimate 
 

Numărul certificatului de înregistrare 

în Republica Moldova: nr. 18208 din 17.09.2012 
 

DENUMIREA COMERCIALĂ  

Digoxin Grindeks 

 

DCI-ul substanţei active 

Digoxinum  

 

COMPOZIŢIA  

1 comprimat conţine: 

substanţa activă: digoxină – 0,25 mg; 

excipienţi: zaharoză, amidon de cartofi, monohidrat de glucoză, talc, stearat de 

calciu, ulei de vaselină. 

 

FORMA FARMACEUTICĂ 
Comprimate. 

 

DESCRIEREA MEDICAMENTULUI 
Comprimate de culoare albă sau aproape albă, de formă cilindrică, cu suprafaţa 

plată, cu incizie. 

 

GRUPA FARMACOTERAPEUTICĂ şi codul ATC 

Glicozide cardiace. C01AA05. 

 

PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE  

Proprietăţi farmacodinamice 

Digoxina este un glicozid cardiotonic, extras din plante din specia Digitalis lanata. 

Mecanismul de acţiune constă în inhibarea pompei Na
+
-K

+
 - a membranei celulare. 

În rezultat, se dereglează efluxul ionilor de sodiu şi influxul ionilor de potasiu în 

celulele miocardului în timpul diastolei. Astfel, concentraţia intracelulară a ionilor 

de sodiu creşte, iar cea a ionilor de potasiu – se micşorează. Concomitent se 

activează schimbul sodiu-calciu, ceea ce duce la creşterea în miocard a 

concentraţiei intracelulare a ionilor de calciu, astfel crescând şi activitatea ATP-

azică a miozinei. 

Pentru digoxină este caracteristică acţiunea inotrop pozitivă şi cronotrop negativă, 

precum şi acţiunea dromotrop negativă şi batmotrop pozitivă. 

Proprietăţi farmacocinetice 
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La administrarea perorală, de obicei se absoarbe (preponderent din intestinul 

subţire) 60-85 % de digoxină. Alimentele încetinesc absorbţia substanţei active. 

Acţiunea digoxinei începe peste 2 ore după administrare, atingând maximul timp de 

6 ore. La administrarea intravenoasă, acţiunea începe peste 15-30 minute şi atinge 

maximul în 1½ - 5 ore. Concentraţia terapeutică în plasma sanguină este individuală 

şi constituie 0,5-2 ng/ml. Digoxina se leagă de proteinele plasmatice în proporţie de 

20-30 %, fracţiunea nelegată penetrează în ţesuturi, în special în miocard. 

Concentraţia digoxinei în miocard este mai mare decât concentraţia plasmatică. 

Deoarece cea mai mare parte a substanţei active se află în ţesuturi şi nu în circulaţie 

liberă, în cadrul hemodializei digoxina se dializează slab (3% timp de 5 ore). 

Timpul de înjumătăţire – 1,5-2 zile. Digoxina se elimină renal (prin filtrarea 

glomerulară şi secreţia tubulară), preponderent sub formă neschimbată. 

 

INDICAŢII TERAPEUTICE  
Insuficienţă cardiacă. Aritmii supraventriculare (de exemplu: fibrilaţie atrială). 

 

DOZE ŞI MOD DE ADMINISTRARE 
Adulţi şi copii mai mari de 10 ani 

La administrarea internă, doza de atac pentru o digitalizare rapidă este de 0,75-1,5 

mg o dată pe zi. În caz de sensibilitate sporită şi la pacienţi cu vârstă înaintată, 

această doză se va administra în mai multe prize, la intervale de 6 ore, înainte de 

fiecare priză apreciind reacţia de răspuns. În caz de risc sporit al intoxicaţiei la 

pacienţii vârstnici, este posibilă administrarea unei doze iniţiale mai mici – 0,5-0,75 

mg. 

Pacienţii, care nu necesită o digitalizare rapidă, vor administra câte 0,125-0,75 

mg/zi. Concentraţia plasmatică stabilă, de obicei, se atinge timp de 7 zile. Doza de 

întreţinere uzuală pentru pacienţii cu funcţia renală relativ normală este de 0,25-0,5 

mg/zi.  

Pentru pacienţii vârstnici de obicei este suficientă o doză de întreţinere de 0,125-

0,25 mg în/zi. 

Pentru pacienţii predispuşi faţă de eventualele efecte adverse poate fi suficientă o 

doză de 0,0625 mg. 

Nou-născuţi şi copiii până la 10 ani 

Digitalizare: 10-20 µg/kg masă corporală, se repetă la fiecare 6 ore până la 

survenirea efectului terapeutic. De obicei, sunt suficiente 2-4 doze. 

Doza de susţinere: 10-20 µg/kg masă corporală în zi. O doză mai mică va fi 

administrată la nou-născuţii şi prematuri, care pot fi mai sensibili la acţiunea 

digoxinei. 

Pacienţii vârstnici 

Pentru digitalizarea iniţială şi  terapia de susţinere pot fi necesare doze mai mici.  

Pacienţii cu funcţie renală diminuată 

Doza se ajustează în dependenţă de creşterea valorilor clearance-ului creatininei: 

 

Clearance-ul creatininei 

 

Procentul din doza de susţinere obişnuită 

75 ml/min 

50 ml/min 

90% 

75% 
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25 ml/min 

0 ml/min 

63% 

40% din doza de menţinere obişnuită 

 

REACŢII ADVERSE 
Reacţiile adverse apar mai des la administrarea dozelor mari de digoxină. Ele apar 

rar la administrarea dozelor terapeutice uzuale, ajustate conform stării sănătăţii 

pacientului şi a consumului concomitent de medicamente. Reacţiile adverse 

observate la copii şi maturi sunt diferite. Efecte adverse extracardiace apar la copii 

foarte rar. 

Reacţiile adverse clasificate conform convenţiei MedDRA pe sisteme de organe, în 

funcţie de frecvenţă: foarte frecvente (>1/10), frecvente (>1/100 şi <1/10), mai 

puţin frecvente (>1/1 000 şi <1/100), rare (>1/10 000 şi <1/1 000), foarte rare 

(<1/10 000), inclusiv cu frecvenţă necunoscută. 

Tulburări hematologice şi  limfatice: foarte rar: trombocitopenie. 

Tulburări metabolice şi de nutriţie: foarte rar: anorexie. 

Tulburări psihice: mai puţin frecvente: depresie; foarte rar: psihoze, apatie, confuzii 

mentale, halucinaţii. 

Tulburări ale sistemului nervos: frecvent: somnolenţă, vertij; foarte rar: cefalee. 

Tulburări oculare: frecvent: dereglări ale văzului (vedere neclară, vedere în culori 

galbene). 

Tulburări cardiace: frecvent: aritmii, dereglări de conductibilitate, extrasistolie 

ventriculară de tip bigemie sau trigemie, alungirea intervalului PR, bradicardie 

sinusală; foarte rar: tahiaritmie supraventriculară, tahicardie atrială (cu sau fără 

bloc), tahicardie paroxismală a conexiunilor atrio-ventriculare, aritmie ventriculară, 

extrasistole ventriculare, depresia segmentului ST. 

La copii. 

Simptomele principale ale intoxicaţiei – diverse dereglări ale ritmului cardiac, de 

exemplu, dereglări de conductibilitate, tahiaritmii supraventriculare, etc. La copiii 

mici şi, în special, la nou-nascuţi despre intoxicaţia cu digoxină poate indica, de 

asemenea, bradicardia sinusală. Dacă la copiii, care administrează digoxină, apar 

dereglări de conductibilitate sau de ritm, iniţial este necesar de a exclude 

probabilitatea supradozării şi apoi stabilirea altor cauze. 

Tulburări gastrointestinale. frecvent: greaţă, vomă, diaree; foarte rar: ischemie 

intestinală, necroza intestinală. 

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat: frecvent: erupţii cutanate, 

asemănătoare cu urticaria sau cu scarlatina; poate fi asociată cu eozinofilie. 

Tulburări ale aparatului genital şi sânului: foarte rar: ginecomastie la o terapie 

îndelungată. 

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare: foarte rar: fatigabilitate, 

slăbiciune generală, astenie. 

 

CONTRAINDICAŢII 
Tahicardie ventriculară, fibrilaţie, cardiomiopatie hipertrofică obstructivă (cu 

excepţia cazurilor de insuficienţă cardiacă severă şi fibrilaţie atrială cu altă 

frecvenţă necontrolată a ventriculelor), aritmie supraventriculară, care provoacă 

sindrom WPW, bloc atrioventricular periodic complet sau de gradul II, sensibilitate 
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sporită la digoxină sau alte glicozide cardiace. Digoxina este contraindicată în 

dereglări ale ritmului cardiac, cauzate de intoxicaţii cu glicozidele cardiotonice din 

grupa digitalicelor. 

 

SUPRADOZAJ 
Digoxina posedă un interval terapeutic îngust. La administrarea a 10-15 mg  

digoxină, ca rezultat al supradozării, sfârşitul letal este posibil în 50% de cazuri.  

Simptomele intoxicaţiei apar consecutiv şi au fost descrise în compartimentul 

Reacţii adverse. Cea mai frecventă cauză a decesului este fibrilaţia ventriculară şi 

stopul cardiac. 

Dacă supradozajul a avut loc recent, accidental sau intenţionat, pentru a micşora 

absorbţia poate fi efectuat lavajul stomacal. Pacienţilor, care au administrat o doză 

foarte mare de digoxină, este necesar de a administra cărbune activat pentru a 

scădea absorbţia şi a favoriza legarea digoxinei în intestin în timpul circulaţiei 

enteroenteriale. În caz de intoxicaţie care periclitează viaţa, dializa este ineficientă. 

În caz de bradicardie poate fi administrată atropina, însă poate surveni necesitatea 

utilizării de scurtă durată a cardiostimulatoarelor. La rândul său, aritmia 

ventriculară se jugulează cu lidocaină sau fenitoină. 

În caz de intoxicaţie gravă cu digoxină este posibilă administrarea anticorpilor 

specifici pentru digoxină – fragmente F (ab)(Digibind). Aceste cazuri includ o 

aritmie ventriculară severă (tahiaritmie ventriculară sau fibrilaţie atrială) şi o 

bradicardie progresivă (bradicardie sinusală severă sau bloc AV de gradul II sau 

III), care nu poate fi sistată cu atropină. 

 

ATENŢIONĂRI ŞI PRECAUŢII SPECIALE PENTRU UTILIZARE 
Digoxina se administrează cu precauţie pacienţilor cu afecţiuni acute ale 

miocardului (miocardită, infarct miocardic), cu insuficienţă cardiacă progresivă sau 

cu afecţiuni pulmonare grave. Trebuie evitată administrarea dozelor unice mari. 

Este necesară precauţie, de asemenea, la pacienţii cu bloc atrioventricular de 

diferită gravitate şi boala nodului sinusal. 

În cazul în care, timp de două săptămâni anterioare, pacientul a administrat 

glicozide cardiace trebuie stabilit dozajul iniţial. 

Administrarea digoxinei trebuie întreruptă cu 24-48 ore înainte de cardioversia 

planificată, deoarece există riscul unor aritmii grave ce pot pune viaţa în pericol. 

La pacienţii cu tulburări ale funcţiei renale, precum şi la administrarea digoxinei la 

pacienţii vârstnici şi copii prematuri este necesară reducerea dozelor şi 

monitorizarea concentraţiei plasmatice a digoxinei. 

Acţiunea digoxinei poate fi potenţată în caz de hipokaliemie, hipomagneziemie, 

hipercalcemie. Este recomandată monitorizarea concentraţiei serice a kaliului, 

calciului şi magneziului la pacienţii ce administrează digoxină. 

La pacienţii cu mixedem este necesară reducerea dozelor pentru a evita 

supradozarea, deoarece viteza de eliminare a digoxinei este redusă. 

Dozele de digoxină se vor mări la pacienţii cu tireotoxicoză şi insuficienţă cardiacă; 

rezultate satisfăcătoare pot fi obţinute doar după înlăturarea hipertiroidismului. 

La administrarea digoxinei în doze terapeutice poate fi observată alungirea 

intervalului PR şi subdenivelarea segmentului ST pe elecrocardiogramă. Digoxina 
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poate produce supradenivelări fals-pozitive ale segmentului ST-T pe 

electrocardiogramă în timpul testului de efort, care nu sunt o dovadă a ischemiei, 

dar sunt tranzitorii, determinate de mecanismul de acţiune al digoxinei. 

Acest medicament conţine zaharoză şi glucoză. Pacienţii cu afecţiuni ereditare rare 

de intoleranţă la fructoză, sindrom de malabsorbţie la glucoză-galactoză sau 

insuficienţă a zaharazei-izomaltazei nu trebuie să utilizeze acest medicament. 

Administrarea în sarcină şi perioada de alăptare 

Digoxina penetrează bariera placentară. Nu este stabilit dacă posedă proprietăţi 

teratogene, de aceea în perioada de sarcină şi alăptare digoxina se va administra 

doar la necesitate evidentă. 

Digoxina se excretă în cantitate mică în laptele matern. Este posibilă alăptarea cu 

prudenţă în timpul tratamentului. 

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

Administrarea digoxinei poate cauza efecte adverse din partea SNC precum şi 

dereglări de vedere, astfel reducând capacitatea de a conduce vehicule sau de a 

folosi utilaje. 

 

INTERACŢIUNI CU ALTE MEDICAMENTE ŞI ALTE FORME DE 

INTERACŢIUNE 

- derivaţii acidului aminosalicilic: sulfasalazina poate reduce absorbţia şi efectul 

terapeutic al digoxinei; 

- inhibitorii enzimei de conversie ai angiotenzinei: captoprilul poate creşte 

concentraţia plasmatică a digoxinei; 

- blocanţii receptorilor angiotenzinei II: telmisartan creşte concentraţia plasmatică 

a digoxinei; 

- antacidele: pot determina reducerea absorbţiei şi a efectului terapeutic al 

digoxinei. De asemenea, reducerea absorbţiei şi a efectului terapeutic al 

digoxinei pot determina şi laxativele cu conţinut de magneziu; 

- antiaritmicele: chinidina, amiodarona şi propafenona cresc concentraţia 

plasmatică a digoxinei. Riscul apariţiei reacţiilor adverse creşte la administrarea 

concomitentă cu digoxina a preparatelor antiaritmice  

- antibacteriene: eritromicina, tetraciclina, gentamicina, trimetoprimul pot mări 

concentraţia plasmatică a digoxinei. Rifampicina, prin inducerea enzimelor 

hepatice, accelerează biotransformarea digoxinei şi reducerea concentraţiei 

plasmatice. Neomicina reduce absorbţia şi efectul terapeutic al digoxinei; 

- beta-adrenoblocantele: la administrare concomitentă cu digoxina se poate 

intensifica bradicardia, creşte riscul apariţiei blocului atrio-ventricular; 

- diuretice: administrarea diureticelor tiazidice şi celor de ansă pot reduce 

concentraţia kaliului şi a magneziului favorizând apariţia aritmiilor cardiace. 

Spironolactona creşte concentraţia plasmatică a digoxinei; 

- glucocorticosteroizi: cresc riscul apariţiei hipokaliemiei; 

- hipolipidemiante: colestiramina, colestipolul reduc absorbţia şi efectul terapeutic 

al digoxinei; 

- blocantele canalelor de calciu: verapamilul creşte concentraţia plasmatică a 

digoxinei, creşte riscul apariţiei blocului atrio-ventricular şi bradicardiei. 
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Diltiazemul, lercarnidipina, nicardipina (posibil şi nifedipina) de asemenea cresc 

concentraţia plasmatică a digoxinei; 

- sărurile de calciu: hipercalcemia poate creşte toxicitatea digoxinei, de aceea 

trebuie evitată administrarea intravenoasă a calciului în timpul tratamentului cu 

glicozide cardiace; 

- antiinflamatoare nesteroidiene: pot creşte concentraţia plasmatică a digoxinei; 

- antimicotice: amfotericina poate creşte riscul hipokaliemiei. Itraconazolul creşte 

concentraţia plasmatică a digoxinei; 

- medicamentele antiulceroase: inhibitorii pompei protonice: pot mări concentraţia 

plasmatiă a digoxinei; sucralfatul reduce absorbţia şi efectul terapeutic al 

digoxinei. Carbenoxololul poate cauza hipokaliemie; 

- imunosupresante: ciclosporina creşte concentraţia plasmatică a digoxinei; 

- preparatele de sunătoare pot reduce concentraţia plasmatică a digoxinei. 

 

PREZENTARE, AMBALAJ 
Comprimate 0,25 mg. Câte 25 comprimate în blister, câte 2 blistere împreună cu 

instrucţiunea pentru administrare se plasează în cutie de carton. 

 

PĂSTRARE   
A se păstra ferit de lumină, la temperatura sub 25 °C. 

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor! 

 

TERMENUL DE VALABILITATE 
5 ani.  

A nu se administra după expirarea termenului de valabilitate. 

 

STATUTUL LEGAL  

Cu prescripţie medicală 

 

DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI 

Iulie 2012. 

 

NUMELE ŞI ADRESA PRODUCĂTORULUI                                  

„Grindeks” SA,  

str. Krustpils 53, LV-1057  Riga, Letonia 

Fax.: +37167083505 

e-mail: grindeks@grindeks.lv 

 

La apariţia oricărei reacţii adverse informaţi secţia de farmacovigilenţă a 

Agenţiei Medicamentului (tel. 73-70-02) 


