
1 

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU CONSUMATOR/PACIENT 

 

BETAMAKS 50 mg comprimate  

BETAMAKS 100 mg comprimate  

BETAMAKS 200 mg comprimate  

Sulpiridum 

 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament 

deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.  

- Dacă aveţi orice întrebări, adresaţi-vă medicului sau farmacistului.  

- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor 

persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră.  

- Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

 

Ce găsiţi în acest prospect:   

1. Ce este Betamaks şi pentru ce se utilizează   

2. Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Betamaks   

3. Cum să utilizaţi Betamaks   

4. Reacţii adverse posibile   

5. Cum se păstrează Betamaks  

6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii   

 

 

1. Ce este Betamaks şi pentru ce se utilizează   

Medicamentul Betamaks conţine sulpiridă. Sulpirida aparţine unui grup de medicamente numite 

antipsihotice atipice şi ele se utilizează pentru: 

- tratamentul tulburărilor depresive cu simptome psihotice, în asociere cu antidepresive, numai 

dacă tratamentul cu antidepresive a fost ineficient și pentru a trata alte forme de depresie severă, 

rezistente la antidepresive; 

- tratamentul vertigo (vertij), dacă nu a existat nici un răspuns la tratamentul standard pentru 

vertigo; 

- tratamentul psihozelor acute și cronice. 

 

 

2. Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Betamaks   

Nu utilizaţi medicamentul Betamaks:   

• dacă sunteţi alergic la sulpiridă sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament 

(enumerate la punctul 6) ;  

• dacă aveţi feocromocitom (o tumoare benignă a suprarenalelor, care provoacă creşterea severă a 

tensiunii arteriale);  

• dacă aveţi porfirie acută (o boală înnăscută, care vă afectează metabolismul); 

• dacă aveţi tumori dependente de prolactină, de exemplu prolactinom hipofizar sau cancer de sîn; 

• acest medicament nu poate fi utilizat în asociere cu medicamente antiparkinsoniene 

dopaminergice (vezi mai jos Betamaks împreună cu alte medicamente); 
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• dacă aveţi interval QT prelungit (QTc >440 ms), de exemplu, sindrom congenital sau situaţii 

clinice de interval QT prelungit, medicamentul poate cauza riscuri suplimentare, daca aveţi de 

exemplu: 

- bradicardie (puls <50 de bătăi pe minut); 

- aritmie simtomatică în anamneză; 

- orice altă tulburare cardiacă; 

- tratarea simultană cu antiaritmice din clasa I sau III; 

- tratamentul concomitent cu orice medicament care poate prelungi intervalul QT. 

 

Atenţionări şi precauţii 

Înainte să administraţi Betamaks, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.  

Acţiunea medicamentului Betamaks depinde de doză, de aceea trebuie administrat strict conform 

indicaţiilor medicului.  

Similar altor remedii antipsihotice, Betamaks poate conduce la dezvoltarea sindromului neuroleptic 

malign. Dacă observaţi febră inexplicabilă, paloare, rigiditate musculară sau transpiraţii abundente, 

adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră.  

 

Înainte să utilizaţi Betamaks spuneți medicului dumneavoastră, dacă: 

- aveţi boala Parkinson;   

-  suferiţi de epilepsie sau în trecut aţi avut convulsii;  

-  aveţi un nivel scăzut de potasiu în sînge (hipokaliemie);  

-  suferiţi de boli cardiace;  

-  aveţi tensiune arterial crescută sau scăzută;  

-  aveţi tulburări ale funcţiei renale sau hepatice;  

-  aveţi slăbiciune muscular severă; 

- în anamneză aveţi glaucom, ileus, stenoză congenitală a stomacului şi a tractului intestinal, 

retenţie de urină, deoarece sulpirida are efecte anticolinergice; 

- aveţi tulburări severe de respiraţie; 

-  dacă dumneavoastră sau rudele dumneavoastră aţi avut în trecut o afecţiune determinată de 

formarea unor cheaguri de sînge în vene, deoarece medicamentele similare acestuia au fost asociate 

cu formarea cheagurilor de sînge în vene. 

În cazul în care nu sunteți sigur că oricare dintre situațiile menționate mai sus este valabilă în cazul 

dumneavostră, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistul înainte să începeți să luați 

acest medicament. 

La pacienţii cu demenţă s-a observat o creştere a riscului de apariţie a evenimentelor cerebro-

vasculare, de aceea în cazul pacienţilor cu factori de risc pentru accidente cerebro-vasculare, 

sulpirida se va administra cu precauţie. 

Datorită acţiunii sale de stimulare şi activare, administrarea acestui medicament, uneori poate 

provoca agitaţie şi nelinişte. La administrarea de Betamaks sunt posibile tulburări extrapiramidale.  

Acest medicament se va administra cu precauţie la pacienţii vîrstnici cu demenţă. 

Uneori apar convulsii la pacienţii care nu le-au avut anterior.  

În cazul administrării medicamentelor antipsihotice, inclusiv sulpirida poate provoca leucopenie, 

neutropenie, agranulocitoză. Pot apărea infecţii sau febră inexplicabile care indică o discrazie 

sanguină, în aşa caz e necesară o examinare hematologică imediată. 

E necesar de luat în consideraţie că Betamaks intensifică acţiunea alcoolului. 
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Copii  

Eficacitatea și siguranța medicamentului Betamax la copii nu este pe deplin studiată. Prin urmare, 

nu este recomandată utilizarea Betamaks la acestă grupă de pacienți. 

 

Betamaks împreună cu alte medicamente 

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, aţi luat recent sau s-ar putea să luați 

orice alte medicamente.   

Trebuie să spuneţi medicului dacă utilizaţi oricare dintre următoarele medicamente:   

- levodopă (medicament utilizat în tratamentul bolii Parkinson);  

- chinidină, disopiramidă, amiodaronă sau sotalol (medicamente pentru reglarea ritmului cardiac);  

- verapamil, diltiazem clonidină, guanfacină, beta-blocante;  

- digitalice (de exemplu, digoxină);  

- diuretice, laxative stimulante, tetracosactid, glucocorticoizi (de exemplu, prednisolon), 

amfotericină B (injecţii);   

- pimozidă, sultopridă, haloperidol, tioridazin; 

- metadonă;  

- bepridil, cisapridă, eritromicină administrată intravenos, vincamină administrată intravenos; 

- antidepresive imipraminice; 

- halofantrină, pentamidină, sparfloxacină;  

- preparate ale litiului. 

 

Substanțe cu efect de diminuare asupra SNC inclusiv (analgezice, opioide, sedative, antihistaminice 

H1 (medicamente pentru tratarea alergiilor), barbiturice, benzodiazepine și alte anxiloitice, 

klonidină și alte medicamente antihipertensive cu acţiune centrală (medicamente pentru tratamentul 

tensiunii arteriale). 

Antiacidele şi sucralfatul (utilizate în cazul tulburărilor digestive) reţin absorbţia substanţei active 

din compoziția Betamaks în tractul gastrointestinal. Între administrarea sulpiridei şi acestor 

medicamente trebuie respectat un interval de 2 ore. 

Antihipertensivele (medicamente pentru tratamentul tensiunii arteriale mărite): efectul 

antihipertensiv şi riscul de hipotensiune arterială ortostatică (ameţeli la ridicarea în picioare din 

poziţia aşezat sau culcat). 

În timpul tratamentului cu sulpiridă nu se recomandă să administrați suc de grapefruit. 

 

Betamaks împreună cu alcoolul   

La administrarea împreună cu alcoolul se intensifică efectul sedativ al medicamentului. Trebuie să 

evitați consumul de alcool şi medicamente care conţin alcool. 

 

Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămîneţi gravidă, 

adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.   

Studiile pe animale nu indică efecte dăunătoare directe sau indirecte asupra sarcinii, dezvoltării 

embrionului/fătului și/sau dezvoltării post-natale. Datele clinice privind utilizarea în timpul sarcinii 

sunt foarte limitate. 

În cele mai multe cazuri, încălcări în dezvoltarea fătului și nou-născutului despre care se raportează  

în tratamentul cu sulpiridă în timpul sarcinii, pot fi recomandate explicații alternative despre 
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cauzele cele mai probabile care au provocat dereglări. Din motivul experiențelor clinice 

insuficiente, administrarea medicamentului Betamaks nu este recomandată în timpul sarcinii. 

La nou-născuţii, ale căror mame au administrat Betamaks în ultimul trimestru de sarcină (ultimele 

trei luni de sarcină) pot să apară următoarele simtome: tremurături, rigiditate şi/sau slăbiciune a 

muşchilor, somnolenţă, agitaţie, probleme respiratorii şi dificultate la alăptare. Dacă oricare dintre 

aceste simptome apar la copilul dumneavoastră, este necesar să vă adresaţi medicului 

dumneavoastră.  

Sulpirida ajunge în laptele matern, de aceea Betamaks este contraindicat la femeile care alăptează.  

Fertilitate redusă este legată de efectul farmacologic al medicamentul observat la animalele care au 

primit sulpiridă. 

 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor   

Betamaks actionează asupra sistemului nervos central și poate provoca somnolență, amețeli, vedere 

încețoșată și poate încetini reacțiile psihomotorii. În legătură cu aceste simptome si de asemenea 

boala în sine, se recomandată utilizarea cu precauție în cazul conducerii vehiculelor și folosirea 

utilajelor, în special în legătură cu faptul că efectul administrării medicamentului pentru fiecare 

pacient poate varia. 

 

Betamaks conţine lactoză 

Dacă ați fost informat că aveţi intoleranţă la unele categorii de glucide, înainte de a lua acest 

medicament trebuie să vă adresați medicului dumneavoastră. 

 

 

3. Cum să utilizaţi Betamaks   

Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul. Discutaţi cu medicul sau 

farmacistul dacă nu sunteţi sigur.   

Se administrează pe cale orală, preferabil înainte de mese. Comprimatele se înghit întregi.  

 

Adulţi 

Doza zilnică trebuie divizată în trei doze pe parcursul zilei. 

Tulburările depresive cu simptome psihotice și vertigo:150-300 mg/zi. 

Psihoza acută şi cronică: 200-1600 mg/zi. 

Tratamentul psihozei acute şi cronice ar trebui să înceapă cu o soluție injectabilă de sulpiridă. 

 

Pacienţi cu insuficienţă renală  

E necesar de administrat o doză zilnică mai mică. La începutul tratamentului medicul va indica 

doze mai mici, care apoi se vor creşte treptat.  

 

Vîrstnici  

La începutul tratamentului medicul va indica doze mai mici, care apoi se vor creşte treptat. 

 

Utilizarea pentru copii și adolescenți:  

Nu există suficientă experiență de utilizare a sulpiridei copiilor. Astfel în această grupă de vîrstă nu 

este recomandată utilizarea ei. 

 

Dacă utilizaţi mai mult Betamaks decît trebuie 
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Simptomele de supradozare: nelinişte, confuzie, tulburări de conştienţă, tremurături, rigiditate sau 

spasme musculare, mişcări involuntare ale ochilor, gîtului, mîinilor sau picioarelor, dificultăţi de 

vorbire. Uneori sunt posibile ameţeli datorită scăderii tensiunii arteriale, comă.  

În cazul supradozării trebuie să vă adresaţi imediat la medic. Luaţi cu dumneavostră cutia 

medicamentului. 

 

Dacă uitaţi să utilizaţi Betamaks   

Dacă aţi uitat să luaţi medicamentul, luaţi-l imediat ce vă aduceţi aminte. Dacă se apropie momentul  

pentru administrarea următoarei doze, nu mai luaţi doza uitată. Continuaţi să administraţi 

medicamentul după cum este recomandat. Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. 

 

Dacă încetaţi să utilizaţi Betamaks   

Nu trebuie să opriţi utilizarea de Betamaks fără să-l întrebaţi pe medicul dumneavoastră, de 

asemenea să modificaţi fără permisiunea medicului doza medicamentului. Întreruperea bruscă a 

administrării medicamentului poate provoca greţuri, vomă, transpiraţie abundentă, insomnie, 

nelinişte şi apariţia mişcărilor involuntare.  

Utilizarea medicamentului trebuie întreruptă treptat, reducînd doza în conformitate cu instrucțiunile 

medicului. 

 

 

4. Reacţii adverse posibile 

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la 

toate persoanele. 

 

Frecvente (pot afecta pînă la 1 din 10 utilizatori): 

- hiperprolactinemie (creşterea concentraţiei în sînge a hormonului numit prolactină); 

-  insomnie; 

-  sedare sau somnolenţă, tulburări extrapiramidale (aceste simptome sunt de obicei reversibile în 

cazul utilizării preparatelor anti-Parkinson), boala Parkinson, tremor, nevoia continuă de 

mişcare;  

-  creșterea transaminazelor hepatice; 

-  erupții cutanate; 

- galactorea (secreţie spontană de lapte din glandele mamare), durere în piept; 

-  creştere în greutate  

 

Mai puţin frecvente (pot afecta pînă la 1 din 100 utilizatori): 

-  scăderea numărului de celule albe sau leucocitelor din sînge; 

-  hipertensiune arterială, tulburări ale activităţii musculare, tensiune musculară anormală, tonusul 

incorect (tensiunea musculară prea mare); 

- hipotensiunea ortostatică; 

-  secreţie crescută de salivă  

-  absenţa ciclului menstrual, mărirea sînilor, dificultate de a avea orgasm şi afectarea funcţiei 

erectile. 

 

Rare (pot afecta pînă la 1 din 1000 utilizatori): 

-  mișcarea involuntară a globului ocular, de obicei ascendentă; 
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-  aritmie ventriculară, fibrilație ventriculară, tahicardie ventriculară; 

 

Frecvenţa necunoscută a reacţiilor adverse (care nu poate fi estimată din datele disponibile):  

- modificări ale analizei de sînge (agranulocitoză şi leucopenia);  

- reacții anafilactice: erupții cutanate, respirație grea, hipotensie şi şoc anafilactic; 

- convulsii, sindrom neuroleptic malign, activitatea fizică inadecvată, dischinezie tardivă, 

caracterizată prin mișcări inconștiente ritmice ale feței şi/sau a limbii, precum și alte preparate  

antipsihotice, apar aceleaşi efecte după ce aţi luat medicamentul mai mult de 3 luni. 

Medicamente antiparkinsoniene sunt ineficiente sau pot cauza deteriorarea simptomelor; 

- prelungirea intervalului QT, torsada vîrfurilor, stop cardiac, moarte subită; 

- tromboembolie venoasă, tromboembolia plămînilor (uneori cu consecințe fatale), tromboza 

venelor adînci şi hipertensiune arterială; 

- simptome extrapiramidale, sindromul de întrerupere a medicamentului la nou-născuți; 

- ginecomastia (mărirea sînilor). 

 

A fost raportat un număr crescut de cazuri de deces la pacienţii vîrstnici cu demenţă, trataţi cu 

medicamente antipsihotice, comparative cu cei, care nu au administrat antipsihotice.   

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi 

raporta reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii 

sunt publicate pe web-site-ul Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale: www.amed.md 

sau e-mail:farmacovigilenta@amed.md 

Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind 

siguranţa acestui medicament.  

 

 

5. Cum se păstrează Betamaks 

A se păstra la temperaturi sub 25°С.  

A nu se lăsa la vederea și îndemîna copiilor.  

 

Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după "EXP". Data de expirare 

se referă la ultima zi a lunii respective.  

 

Nu aruncaţi acest medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum 

să aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 

 

 

6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii   

Ce conţine Betamaks 

-  Substanţa activă - sulpirida. 1 comprimat filmat conţine 50 mg, 100 mg sau 200 mg sulpiridă. 

-  Celelalte componente sunt: lactoză monohidrat, metilceluloză, amidon de cartofi, dioxid de siliciu 

coloidal anhidru, stearat de magneziu, talc. 

 

Cum arată Betamaks şi conţinutul ambalajului 

Betamaks 50 mg: comprimate plate, cilindrice, de culoare albă sau aproape albă și margini teșite.  

Dimensiunile comprimatelor: diametrul - 6,0±0,2 mm, înălțimea - 2,1±0,3 mm. 

http://www.amed.md/
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Betamaks 100 mg: comprimate plate, cilindrice, de culoare albă sau aproape albă și margini teșite. 

Dimensiunile comprimatelor: diametrul - 7,0±0,2 mm, înălțimea - 3,1±0,3 mm. 

 

Betamaks 200 mg: comprimate plate, cilindrice, de culoare albă sau aproape albă și margini teșite, 

cu incizie pe una dintre feţe. Dimensiunile comprimatelor: diametrul - 10,0±0,2 mm, înălțimea - 

3,1±0,3 mm. 

 

Blistere a cîte 10 comprimate. Cîte 3 blistere în cutie de carton. 

 

 

Deţinătorul certificatului de înregistrare şi fabricantul  

 

Deţinătorul certificatului de înregistrare 

„Grindeks” SA,   

str. Krustpils 53, Riga, LV-1057, Letonia 

Tel: +371 67083205  

Fax: +371 67083505  

E-mail: grindeks@grindeks.lv  

 

 Fabricantul 

„Grindeks” SA,   

str. Krustpils 53, Riga, LV-1057, Letonia 

 

Acest prospect a fost revizuit în .Octombrie 2017..... 

 

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenţiei Medicamentului 

şi Dispozitivelor Medicale (AMDM) http://nomenclator.amed.md/ 

 


