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Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova 

INSTRUCŢIUNE PENTRU ADMINISTRARE 

 

RISPAXOL
®
 

comprimate filmate 
 

Numărul certificatului de înregistrare în Republica Moldova:  

2 mg – nr. 18122 din 09.08.2012  

4 mg – nr. 18123 din 09.08.2012  

 

Denumirea comercială  

Rispaxol
®
 

 

DCI-ul substanţei active 

Risperidonum  

 

COMPOZIŢIA  

1 comprimat filmat conţine: 

substanţa activă: risperidonă 2 mg sau 4 mg; 

excipienţi: lactoză anhidră, amidon de porumb, stearat de magneziu, dioxid de 

siliciu coloidal anhidru, celuloză microcristalină; 

filmul:  

comprimate filmate 2 mg – Opadry orange OY-8729 (hipromeloză, macrogol 400, 

dioxid de titan (E171), Sunset yellow FCF (E 110), galben de chinolină (E104), 

macrogol 6000, ceară de carnauba; 

comprimate filmate 4 mg – colorant Opadry AMB green 80W21165 (oxid de fier 

(E172), indigocarmin (E132), lecitină de soia, alcool polovinilic, galben de 

chinolină (E104), talc, dioxid de titan (E171), gumă xantan, ceară de carnauba. 

 

FORMA FARMACEUTICĂ 

Comprimate filmate. 

 

DESCRIEREA MEDICAMENTULUI  
Comprimate filmate 2 mg – rotunde, biconvexe, cu incizie pe o parte, filmul de 

culoare oranj. În secţiune de culoare albă. 

Comprimate filmate 4 mg – rotunde, biconvexe, cu incizie cruciformă pe o parte, 

filmul de culoare verde. În secţiune de culoare albă. 

 

GRUPA FARMACOTERAPEUTICĂ şi codul ATC 

Antipsihotice, N05AX08. 



 

PROPRIETĂŢILE FARMACOLOGICE 

Proprietăţi farmacodinamice  

Rispaxol
®
 posedă acţiune antipsihotică, sedativă, antiemetică şi hipotermică. Este un 

antagonist monoaminergic selectiv. Posedă o afinitate înaltă faţă de receptorii 5-

HT2-serotoninergici şi D2-dopaminergici. Se fixează de receptorii α1-adrenergici, şi 

mai puţin de receptorii H1-histaminergici şi α2-adrenergici. Nu posedă afinitate faţă 

de receptorii colinergici.  

Acţiunea antipsihotică este determinată de blocarea receptorilor D2-dopaminergici a 

sistemului mezolimbic şi mezocortical.  

Acţiunea sedativă este determinată de blocarea receptorilor adrenergici formaţiunii 

reticulare a trunchiului cerebral; acţiunea antiemetică – de blocarea receptorilor D2-

dopaminergici a zonei trigger centrului vomei; acţiunea hipotermică – blocarea 

receptorilor dopaminergici a hipotalamusului. 

Risperidona reduce simptomele pozitive ale schizofreniei (delir, halucinaţii), 

agresivitate, automatism, comparativ cu neurolepticele clasice el mai puţin inhibă 

activitatea motorie şi mai rar cauzează catalepsie.  

Antagonismul central echilibrat faţă de serotonină şi dopamină poate reduce 

incidenţa reacţiilor adverse extrapiramidale. 

Poate induce dozodependent creşterea concentraţiei plasmatice ale prolactinei. 

Proprietăţi farmacocinetice 

Risperidona se absoarbe complet (indiferent de mese), atingând concentraţii 

plasmatice maxime peste 1-2 ore.  

Risperidona este metabolizată de CYP2D6 până la 9-hidroxirisperidonă, care posedă 

acţiune farmacologică similară risperidonei. Risperidona şi 9-hidroxirisperidona 

formează fracţia antipsihotică activă.  

După administrarea internă timpul de înjumătăţire a risperidonei constituie circa 3 

ore. Timpul de înjumătăţire al 9-hidroxirisperidonei şi fracţiei antipsihotice active 

constituie 24 ore. 

La majoritatea pacienţilor concentraţia stabilă a risperidonei se atinge timp peste o 

zi după administrare. Concentraţia stabilă a 9-hidroxirisperidonei în majoritatea 

cazurilor se atinge peste 3-4 zile după iniţierea tratamentului. Concentraţiile 

plasmatice ale risperidonei sunt proporţionale dozei preparatului (în limitele dozelor 

terapeutice). 

Risperidona se distribuie rapid în organism. Volumul de distribuţie constituie 1-2 

l/kg. Risperidona în plasmă se fixează de albumină şi alfa1-glicoproteină. 

Risperidona se fixează de proteinele plasmatice în raport de 88%, 9-

hidroxirisperidon – 77%. 

La o săptămână după administrarea preparatului 70% din doză se elimină cu urina, 

14% - cu masele fecale. În urină risperidona plus 9-hidroxirisperidona constituie 35-

45%. Restul reprezintă metaboliţi inactivi. 

Administrarea unei singure doze de risperidonă determină concentraţii plasmatice a 

fracţiei active mai mari cu 30% la vârstnici şi cu 60% la pacienţi cu insuficienţă 

renală, de asemenea un clearance redus al fracţiei psihotice. 



La pacienţii cu insuficienţă hepatică concentraţia plasmatică a risperidonei nu se 

modifică, deşi la aceşti bolnavi concentraţia medie plasmatică a fracţiei libere este 

mai înaltă cu 35%. 

 

INDICAŢII TERAPEUTICE 

Schizofrenie (acută şi cronică) şi alte stări psihotice în care sunt predominante 

simptomele pozitive (delir, halucinații, agresivitate) şi negative (vocabular redus 

(alogie), înstrăinare socială şi retragere emoţională); 

Dereglări de comportament la pacienţii cu demenţă la manifestarea simptomelor de 

agresiune (agresiune fizică, accese verbale), dereglarea activităţii (excitaţie, delir) 

sau simptome psihotice. 

Tulburări afective în diferite maladii psihice. 

În calitate de remediu adjuvant în tulburări bipolare. 

În calitate de remediu adjuvant  în dereglări de comportament la adolescenţi de la 15 

ani şi adulţi cu nivel intelectual scăzut sau retard mintal, în cazuri, dacă 

comportamentul distructiv (agresiunea, impulsivitatea, autoagresiunea) este 

dominant în tabloul clinic al maladiei. 

 

DOZE ŞI MOD DE ADMINISTRARE 

Preparatul se va administra intern, indiferent de mese, cu o cantitate suficientă de 

apă. 

Schizofrenia  

Adulţii şi copii peste 15 ani 

Rispaxol
®
 poate fi administrat de 1 sau 2 ori pe zi. 

Tratamentul trebuie iniţiat cu 2 mg pe zi. În ziua următoare doza poate fi crescută 

până la 4 mg (în unele cazuri mai treptat). Ulterior doza poate fi aceeaşi sau se va 

ajusta individual la necesitate. Pentru majoritatea pacienţilor doza poate fi stabilită 

în interval de la 4 mg până la 6 mg, deşi în caz de răspuns optim doza poate fi mai 

mică. 

Creşterea dozei peste 10 mg pe zi nu conduce la ameliorarea stării bolnavului, dar 

creşte semnificativ riscul dezvoltării tulburărilor extrapiramidale.  

Dozele peste 10 mg pe zi pot fi administrate în cazuri individuale, dacă efectul 

terapeutic scontat justifică riscul potenţial.  

Doze peste 16 mg pe zi nu se vor administra, deoarece nu a fost determinată 

inofensivitatea lor. 

Vârstnici şi pacienţi cu afecţiuni hepatice şi renale 

Doza iniţială recomandată constituie 1 mg  (1/2 comprimat, care conţine 2 mg 

risperidonă sau 1/4 comprimat, care conţine 4 mg risperidonă) o dată pe zi. Doza 

poate fi ajustată şi crescută treptat până la 1-2 mg de 2 ori pe zi. Doza maximă 

nictemerală constituie 2-4 mg. 

Dereglări de comportament la pacienţii cu demenţă 

Pentru majoritatea pacienţilor doza optimă constituie 1 mg o dată pe zi. Deşi unor 

pacienţi este indicată administrarea de 1 mg de 2 ori pe zi.  

Tulburări bipolare în manii 



Doza iniţială recomandată constituie 2 mg o dată pe zi. La necesitate această doză 

poate fi crescută cu 2 mg pe zi, nu mai frecvent decât peste 24 ore. Pentru 

majoritatea pacienţilor doza optimă este de 2-6 mg pe zi. 

Dereglări de comportament la pacienţii cu retard mintal sau cu dominarea  

comportamentului distructiv în tabloul clinic 

Pentru majoritatea pacienţilor doza optimă constituie 1 mg o dată pe zi. 

 

REACŢII ADVERSE 

Rispaxol
®

 este bine tolerat, deşi ca şi alte remedii medicamentoase, poate determina 

reacţii adverse, care nu se dezvoltă la toţi. 

Sunt posibile următoarele reacţii adverse 

Tulburări ale sistemului nervos: insomnie, agitaţie, nelinişte, cefalee; mai puţin 

frecvent – somnolenţă, fatigabilitate, vertij, tulburări de concentrare a atenţiei, 

tulburarea acuităţii vizuale; rar – simptome extrapiramidale (inclusiv tremor, 

rigiditate, hipersalivaţie, bradikinezie, akatizie, distonie acută). La bolnavii cu 

schizofrenie este posibilă hipervolemia (sau din cauza consumului abundent de 

lichide, sau din cauza sindromului secreţiei neadecvate a hormonului antidiuretic), 

dischinezie tardivă (mişcări ritmice involuntare preponderent ale limbii şi/sau feţei), 

sindromul neuroleptic malign (hipertermie, rigiditate musculară, labilitatea funcţiilor 

vegetative, tulburări de conştiinţă şi creşterea nivelului enzimei 

creatinfosfochinază), dereglarea termoreglării şi accese convulsive. 

Tulburări gastrointestinale: constipaţie, dispepsie, greaţă, vomă, dureri în abdomen, 

creşterea activităţii enzimelor hepatice, xerostomie, hipo- sau hipersalivaţie, 

creşterea poftei de mâncare, creşterea sau scăderea masei corporale. 

Tulburări cardiace: tahicardie reflectorie. Pe fondalul terapiei cu Rispaxol
®
 au fost 

semnalate dezvoltarea ictusurilor, preponderent la bolnavii cu factori predispozanţi.  

Tulburări vasculare: hipotensiune ortostatică, hipertensiune arterială. 

Tulburări hematologice şi limfatice: neutropenie, trombocitopenie, tromboembolie 

venoasă. 

Tulburări endocrine: galactoree, ginecomastie, dismenoree şi amenoree; în cazuri 

unice – dezvoltarea hiperglicemiei sau agravarea diabetului zaharat. 

Tulburări ale aparatului genital şi sânului: priapism, tulburări de erecţie, tulburări 

de ejaculare, anorgasmie. 

Tulburări renale şi ale căilor urinare: incontinenţă de urină. 

Reacţii alergice: rinită, erupţii cutanate, edem angioneurotic. 

Reacţii dermatologice: xerostomie, hiperpigmentaţie, prurit, seboree, 

fotosensibilitate. 

Alte: artralgie. 
 

CONTRAINDICAŢII 

Hipersensibilitate la risperidonă sau orice component al preparatului. 

Perioada de alăptare. 

Copii cu vârsta sub 15 ani. 

 

SUPRADOZAJ 



Simptome: somnolenţă, sedaţie, tahicardie, hipotensiune arterială şi simptome 

extrapiramidale. În rare cazuri a fost raportată o prelungire a intervalului QT. 

Tratament: se recomandă sistarea administrării preparatului, asigurarea 

permeabilităţii căilor respiratorii adecvate pentru oxigenare şi ventilare. Lavaj 

gastric (după intubaţie, dacă pacientul este în stare de inconştienţă) şi administrarea 

de cărbune activat concomitent cu un laxativ. Monitorizarea cardiovasculară trebuie 

începută imediat şi trebuie să includă monitorizare electrocardiografică continuă în 

vederea detectării posibilelor aritmii.  

Nu există antidot specific pentru risperidonă, de aceea trebuie instituite măsuri 

adecvate pentru terapia simptomatică. Hipotensiunea arterială şi colapsul circulator 

trebuie tratate adecvat, cu aport intravenos de fluide şi/sau cu agenţi 

simpatomimetici. În cazul simptomelor extrapiramidale severe se vor administra 

preparate anticolinergice. Supravegherea medicală permanentă şi monitorizarea 

trebuie să continue până la dispariţia simptomelor de intoxicaţie. 

 

ATENŢIONĂRI ŞI PRECAUŢII SPECIALE DE UTILIZARE 

Rispaxol
®

 se va administra cu precauţie în: 

- maladii ale sistemului cardiovascular (inclusiv în insuficienţă cardiacă 

cronică, infarct miocardic suportat, dereglări de conductibilitate); 

- risc crescut de tromboembolie venoasă (necesitatea efectuării măsurilor de 

profilaxie după determinarea tuturor factorilor de risc posibili); 

- deshidratare; 

- hipovolemie;  

- dereglarea circulaţiei cerebrale; 

- boala Parkinson; 

- convulsii (inclusiv în antecedente); 

- insuficienţă renală sau hepatică severă; 

- abuz medicamentos sau dependenţă medicamentoasă; 

- în stări cu predispoziţie la tahicardie de tip „torsade de pointes” (bradicardie, 

dereglarea echilibrului electrolitic, administrarea concomitentă a 

medicamentelor ce prelungesc intervalul QT pe ECG); 

- tumori cerebrale; 

- ocluzie intestinală; 

- în caz de supradozaj acut cu medicamente; 

- în sindromul Reye (deoarece efectul antiemetic al preparatului poate masca 

simptomele acestor stări). 

La vârstnici (cu vârsta peste 67 ani) cu demenţă în tratamentul cu preparatele 

antipsihotice atipice, inclusiv risperidona, au fost înregistrate indici de mortalitate 

mai înalţi în comparaţie cu placebo. Este determinat că riscul creşte cu 1,6-1,7 ori. 

În schizofrenie la iniţierea tratamentului cu Rispaxol
®
 se recomandă de a suspenda 

treptat tratamentul anterior, dacă această este clinic justificat. Dacă pacienţii se trec 

de la tratamentul cu preparatele antipsihotice cu eliberare prelungită, tratamentul cu 

Rispaxol
®
 se recomandă de a iniţia în locul următoarei injecţiei planificate. Medicul 

va evalua periodic necesitatea de a prelungi tratamentul cu preparatele 

antiparkinsoniene. 



Ca rezultat al acţiunii alfa-adrenoblocante ale risperidonei la pacienţi poate să se 

dezvolte hipotensiunea ortostatică, în special la ajustarea iniţială a dozei. La 

dezvoltarea hipotensiunii arteriale se recomandă reducerea dozei.  

La pacienţii cu maladii ale sistemului cardio-vascular, de asemenea în caz de 

deshidratare, hipovolemie sau în tulburări ale circulaţiei cerebrale, doza se va creşte 

treptat, conform recomandaţiilor.  

Sunt date privind, că dezvoltarea simptomelor extrapiramidale este un factor de risc 

pentru dezvoltarea diskineziei tardive. Rispaxol
®
 mai rar determină dezvoltarea 

simptomelor extrapiramidale, decât neurolepticele clasice. Dacă se dezvoltă 

simptomele diskineziei tardive, se recomandă sistarea tuturor preparatelor 

antipsihotice. 

La dezvoltarea sindromului neuroleptic malign (hipertermie, rigiditate musculară, 

labilitatea funcţiilor vegetative, tulburări de conştiinţă şi creşterea nivelului 

creatinfosfochinazei), este necesar de a suspenda toate preparatele antipsihotice, 

inclusiv Rispaxol
®
. 

La sistarea carbamazepinei şi altor inductori ai enzimelor hepatice doza de 

risperidonă se va reduce. 

Pacienţilor se recomandă să se abţină de la excese alimentare pentru a evita o 

posibilă creştere în greutate.  

În cazuri rare la administrarea de Rispaxol
®
 se înregistrează hiperglicemia sau 

acutizarea diabetului zaharat. Pacienţii cu diabet zaharat sau cu riscul dezvoltării 

diabetului zaharat se vor afla sub supravegherea medicului, inclusiv se va efectua 

testul la glucoză. 

Comprimatele conţin lactoză (comprimatele 2 mg risperidonă – 145 mg; 

comprimatele 4 mg risperidonă – 290 mg). Acest preparat nu se va administra 

pacienţilor cu intoleranţă la glucoză, în special cu intoleranţă ereditară la galactoză, 

deficit de Lapp lactază sau sindromul de malabsorbţie de glucoză/galactoză. 

Administrarea în pediatrie 

Lipsesc date privind inofensivitatea şi eficienţa preparatului la copii cu vârsta sub 15 

ani, de aceea administrarea de Rispaxol
®
 este contraindicată la această categorie de 

pacienţi. Administrarea îndelungată de Rispaxol
®
 la adolescenţi se va efectua sub 

supravegherea sistematică a medicului. 

Administrarea în sarcină şi perioada de alăptare  

Nu este studiată inofensivitatea administrării de risperidonă în sarcină. 

Administrarea preparatului în sarcină e posibilă numai dacă beneficiile scontate 

pentru mamă justifică riscul potenţial pentru făt. 

Există un risc potenţial de dezvoltare a tulburărilor extrapiramidale şi/sau 

sindromului rebound la nou-născuţi, mamele cărora au administrat risperidonă în 

timpul trimestrului III de sarcină. 

Risperidona şi 9-hidroxirisperidona se excretă în laptele matern. 

La necesitatea administrării preparatului în perioada de alăptare se va întrerupe 

alimentaţia la sân. 

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

Rispaxol
®
 poate influenţa asupra vitezei reacţiilor psihomotorii, de aceea nu se 



recomandă de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje, până se va determina 

toleranţa individuală a preparatului. 

 

 

INTERACŢIUNI CU ALTE MEDICAMENTE, ALTE TIPURI DE 

INTERACŢIUNI 

Având în vedere, că Rispaxol
®
 influenţează în primul rând asupra sistemului nervos 

central, preparatul se va administra cu precauţie cu alte preparate cu acţiune asupra 

sistemului nervos central şi alcoolul. 

Rispaxol
®
 poate diminua acţiunea levodopei şi altor agonişti ai dopaminei. 

Clozapina reduce clearance-ul risperidonei. 

La administrarea concomitentă de Rispaxol
®
 cu carbamazepina se reduce nivelul 

plasmatic al fracţiei antipsihotice active ale risperidonei. Efecte similare pot fi 

înregistrate şi la administrarea altor inductori ale enzimelor hepatice.  

La administrarea concomitentă de Rispaxol
®
 cu fenotiazine, antidepresivele 

triciclice şi unele beta-adrenoblocante poate creşte concentraţia plasmatică a 

risperidonei, deşi acesta nu influenţează asupra concentraţiei a fracţiei antipsihotice 

active. 

La administrarea concomitentă de Rispaxol
®
 cu fluoxetina poate creşte concentraţia 

plasmatică a risperidonei, dar într-o măsură mai mică - concentraţia fracţiei 

antipsihotice active. 

La administrarea concomitentă a risperidonei cu alte preparate, care se leagă în 

proporţie mare de proteinele plasmatice, nu au loc procese semnificative de 

deplasare reciprocă de pe proteinele plasmatice. 

Amitriptilina nu influenţează farmacocinetica risperidonei sau a fracţiei 

antipsihotice active. 

Cimetidina şi ranitidina măresc biodisponibilitatea risperidonei, dar numai puţin pe 

cele ale fracţiunii antipsihotice active. 

Eritromicina, inhibitorii enzimelor hepatice 3A4 nu modifică farmacocinetica 

risperidonei sau a fracţiei antipsihotice active. 

Inhibitorii de colinesterază, galantamina şi donezepilul, nu au demonstrat un efect 

semnificativ clinic asupra farmacocineticii risperidonei şi fracţiunii antipsihotice 

active. 

Pe fondalul administrării de Rispaxol
®
 preparatele antihipertensive pot potenţa 

hipotensiunea arterială. 

Se recomandă precauţie la administrarea concomitentă de Rispaxol
®
 cu preparatele, 

ce prelungesc intervalul QT. 

Rispaxol
®
 nu determină  un efect semnificativ clinic asupra farmacocineticii litiului, 

valproatului, digoxinei sau topiramatului. 

Alimentele nu influenţează absorbţia preparatului. 

 

PREZENTARE,  AMBALAJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Comprimate filmate 2 mg şi 4 mg. 

Câte 10 comprimate în blister. Câte 2 sau 6 blistere împreună cu instrucţiunea 

pentru administrare se plasează în cutie de carton. 



 

PĂSTRARE   
A se păstra la loc ferit de lumină, la temperatura sub 25 ºC.  

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 
Martie 2012. 

 

NUMELE ŞI ADRESA PRODUCĂTORULUI 
SA „Grindeks”, or. Riga, Letonia. 

Str. Crustpils, 53, LV-1057,  

Теl.: +371 67083 205 

Fax.: +371 67083 505 
 

La apariţia oricărei reacţii adverse informaţi secţia de farmacovigilenţă a Agenţiei 

Medicamentului (tel. 73-70-02) 


