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PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR 

 

CAPSICAM unguent 

Combinaţie 

 

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

deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicaţiilor din acest prospect sau indicaţiilor 

medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

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

- Întrebaţi farmacistul dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii sau recomandări. 

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

Aceastea includ orice posibile reacții adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

- Dacă după utilizarea medicamentului nu vă simţiţi mai bine sau vă simţiţi mai rău, adresaţi-vă 

medicului dumneavoastră. 

 

Ce găsiţi în acest prospect: 

1. Ce este CAPSICAM şi pentru ce se utilizează 

2. Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizați CAPSICAM 

3. Cum se utilizează CAPSICAM 

4. Reacţii adverse posibile 

5. Cum se păstrează CAPSICAM 

6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 

 

1. Ce este CAPSICAM şi pentru ce se utilizează 

CAPSICAM este un unguent cu proprietăți analgezice și revulsive pentru administrare cutanată, 

utilizat pentru tratamentul durerilor articulare și musculare. 

 

 

2. Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizați CAPSICAM 

Nu utilizați CAPSICAM: 
- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la dimetilsulfoxid, camfor racemic, ulei de terebentină, 

benzilnicotinat, nonivamidă sau la oricare dintre excipienții medicamentului (enumerați la pct. 6); 

- dacă aveți ulcere sau alte afecțiuni cutanate; 

- sarcina şi perioada de alăptare; 

- copii şi adolescenţi. 

 

Atenţionări şi precauţii 

CAPSICAM nu trebuie aplicat pe porţiunile lezate ale pielii.  

Pentru a evita apariția unei iritaţii severe, unguentul nu trebuie să intre în contact cu ochii şi 

mucoasele. 

Nu este recomandată efectuarea procedurilor termice (de exemplu, baie, saună) cu puțin timp înainte 

sau după utilizarea unguentului, deoarece aceastea pot determina deschiderea porilor şi, ca rezultat, 

apariția senzaţiei de arsură pe piele. 

Pentru a evita apariția reacțiilor adverse se recomnadă aplicarea prealabilă a unei cantități mici de 

unguent pe piele, pentru determinarea sensibilităţii.  

 

Copii și adolescenți 

La copii și adolescenți este contraindicată administrarea acestui medicament, deoarece nu există date 

suficiente privind utilizarea la aceste grupe de vârstă. 
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CAPSICAM împreună cu alte medicamente 

Interacțiunile cu alte medicamente nu au fost studiate. 

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

orice alte medicamente. 

 

CAPSICAM împreună cu alimente, băuturi şi alcool 

CAPSICAM poate fi utilizat cu sau fără alimente. 

 

Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 

CAPSICAM nu trebuie utilizat în timpul sarcinii și perioada de alăptare, din cauza lipsei datelor 

adecvate cu privire la siguranța administrării. 

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

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

 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

CAPSICAM nu influenţează asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.  

 

CAPSICAM conține alcool cetostearilic și bronopol 

Aceste substanțe pot determina apariția reacțiilor cutanate locale (inclusiv, dermatită de contact). 

 

 

3. Cum să utilizaţi CAPSICAM 

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau 

farmacistul. Discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.  

 

În cazul utilizării unguentului CAPSICAM în calitate de remediu revulsiv la sportivi, pe suprafaţa 

musculară se aplică o cantitate mică de unguent cu ajutorul aplicatorului (aproximativ 2-3 g) și se 

masează până la înroșirea uşoară a pielii. După antrenament unguentul trebuie înlăturat de pe piele 

prin spălare cu apă rece.  

Pentru diminuarea durerilor pe zona dureroasă se aplică cu ajutorul aplicatorului 1-3 g unguent, de 

2-3 ori pe zi, în dependenţă de intensitatea durerii și se acoperă cu pansament ocluziv pentru a crește 

efectul termic. Pentru o cură de tratament se utilizează aproximativ 50-100 g unguent.  

După fiecare administrare mâinile trebuie spălate cu apă rece şi săpun. 

 

Dacă aveţi impresia că unguentul CAPSICAM acţionează prea puternic sau prea slab, adresați-vă 

medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

 

Dacă utilizaţi mai mult CAPSICAM decât trebuie 

Dacă ați aplicat pe piele mai mult unguent CAPSICAM decât trebuie, este posibil să apară o iritație 

severă. În acest caz este recomandat să spălați unguentul de pe piele cu apă rece.  

Dacă cineva înghite accidental CAPSICAM, trebuie să vă adresați imediat la medic, care vă va 

prescrie tratamentul necesar. Luați cu dumneavoastră ambalajul medicamentului. Nu încercați să vă 

provocați voma. 

 

Dacă uitaţi să utilizați CAPSICAM 

Aplicaţi unguentul cât mai curând posibil și continuați cu schema de tratament obișnuită. În cazul în 

care este timpul pentru următoarea aplicare, utilizați doza prescrisă și continuați cu schema de 

tratament obișnuită. Nu utilizați o doză dublă dacă aplicarea anterioară a fost omisă. 

 

Dacă încetați să utilizați CAPSICAM 
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Dacă în timpul tratamentului simptomele nu dispar sau starea se agravează, trebuie să vă adresați la 

medic. Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului 

dumneavoastră sau farmacistului.  

 

 

4. Reacţii adverse posibile 

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

persoanele.  

 

În cazul unei sensibilități crescute a pielii la componentele unguentului, în timpul utilizării 

medicamentului pot apărea: 

 

Reacții adverse rare (pot afecta până la 1 din 1000 persoane):  

- prurit. 

 

Reacții adverse cu frecvență necusnocută (frecvența nu poate fi estimată din datele disponibile): 

- urticarie (o reacție de hipersensibilitate manifestată prin apariţia de papule eritematoase și 

pruriginoase la nivelul pielii); 

- edeme; 

- înroșirea pielii (eritem); 

- senzație de arsură. 

 

În aceste cazuri este recomandată întreruperea utilizării și spălarea unguentului de pe piele. Aceste 

simptome dispar în decurs de 8-12 ore după întreruperea administrării unguentului. 

Pentru a evita apariția reacțiilor adverse, înainte de utilizare se recomandă aplicarea unei cantități 

mici de unguent pentru determinarea sensibilităţii pielii la medicament. 

 

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: http://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 CAPSICAM 

A se păstra la temperaturi sub 25
0
C. A nu se congela. 

A nu se lăsa la vederea și îndemâna 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. 

 

Medicamentele nu trebuie aruncate 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 CAPSICAM 

Substanţe active: dimetilsulfoxid, camfor racemic, ulei de terebentină, benzilnicotinat și nonivamidă. 

http://www.amed.md/
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1 g unguent conţine 50 mg dimetilsulfoxid, 30 mg camfor racemic, 30 mg ulei de terebentină, 20 mg 

benzilnicotinat și 2 mg nonivamidă. 

Excipienți: alcool cetostearilic emulsifiant (tip A), cetilstearilsulfat de sodiu, polisorbat 80, bronopol, 

apă purificată. 

 

Cum arată CAPSICAM și conţinutul ambalajului 
Unguent de culoare albă sau albă cu nuanţă gălbuie cu miros de camfor şi terebentină.  

 

Câte 30 g sau 50 g unguent în tuburi de aluminiu.  

Câte 1 tub, aplicatorul și prospectul (informații pentru utilizator) în cutie de carton. 

 

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate. 

 

Deţinătorul certificatului de înregistrare și fabricantul 

Deţinătorul certificatului de înregistrare 

„Grindeks” SA, 

str. Krustpils 53, LV-1057 Riga, Letonia 

Tel.: +371 67083205  

Fax: +371 67083505  

e-mail: grindeks@grindeks.lv 

 

Fabricantul 

Uzina farmaceutică din Tallin SA  

str. Tondi 33, 11316 Talin, Estonia  

Tel.: + 372 612 0201  

Fax: + 372 612 0330  

e-mail: farma@tft.ee  

 

„Grindeks” SA, 

str. Krustpils 53, LV-1057 Riga, Letonia 

Tel.: +371 67083205  

Fax: +371 67083505  

e-mail: grindeks@grindeks.lv 

 

 

Acest prospect a fost revizuit în Iunie 2017. 

 

 

Pentru orice informaţii referitoare la acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a 

deţinătorului certificatului de înregistrare: 

 

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

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

 


