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PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR/PACIENT 

VIPROSAL B unguent 

Combinaţie 

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

deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

Luaţi 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. 

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

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

adresaţi unui medic. 

Ce găsiţi în acest prospect: 

1. Ce este Viprosal B şi pentru ce se utilizează 

2. Ce trebuie să ştiţi înainte utilizaţi Viprosal B 

3. Cum să utilizaţi Viprosal B 

4. Reacţii adverse posibile 

5. Cum se păstrează Viprosal B 

6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

1. Ce este Viprosal B şi pentru ce se utilizează 

Viprosal B este un medicament combinat ce conţine substanţele active: venin uscat de viperă 

comună, camfor racemic, ulei de terebentină, acid salicilic. Componentele unguentului manifestă 

acţiune iritantă locală şi efect analgezic. 

Viprosal B este utilizat pentru tratamentul analgezic local în cazul durerilor articulare şi musculare. 

2. Ce trebuie să ştiţi înainte utilizaţi Viprosal B 

Nu utilizaţi Viprosal B: 

- dacă sunteţi hipersensibil (alergic) la substanţele active din compoziţia medicamentului sau la 

oricare dintre excipienţii enumeraţi la punctul 6; 

- dacă aveţi ulcere pe piele şi alte afecţiuni cutanate; 

- dacă aveţi tuberculoză pulmonară acută; 

- dacă aveţi tulburări ale circulaţiei sanguine de la nivelul creierului sau inimii; 

- dacă aveţi predispoziţie la apariţia spasmelor vaselor de sînge; 

- dacă aveţi tulburări severe ale funcţiei renale şi hepatice; 

Nu luaţi acest medicament dacă vă aflaţi în oricare dintre situaţiile enumerate mai sus. Dacă nu 

sunteţi sigur, discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte să luaţi Viprosal B.  
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Atenţionări şi precauţii 

Unguentul nu trebuie aplicat pe pielea lezată. 

Pentru a evita apariţia unei iritaţii puternice trebuie evitată pătrunderea unguentului în ochi sau pe 

mucoase. 

Copii şi adolescenţi 

La copii şi adolescenţi este contraindicată administrarea acestui medicament, deoarece nu există 

date suficiente privind utilizarea la aceste grupe de vârstă. 

Viprosal B împreună cu alte medicamente 

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

orice alte medicamente. 

Interacţiunile cu alte medicamente nu au fost studiate. 

Viprosal B împreună cu alimente, băuturi şi alcool 
Viprosal B este destinat numai pentru administrare cutanată. Utilizarea acestuia nu este asociată cu 
consumul de alimente. Nu înghiţiţi unguentul! 

Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice 

medicament. Spuneţi medicului dumneavoastră dacă sunteţi gravidă, încercaţi să rămîneţi gravidă 

sau dacă alăptaţi. 

Viprosal B nu trebuie administrat în timpul sarcinii şi perioada de alăptare deoarece nu există date 

suficiente privind utilizarea în această perioadă. 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 
Viprosal B nu influienţează asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. 

Viprosal B conţine alcool cetostearilic în calitate de excipient, care poate provoca reacţii cutanate 

locale (inclusiv dermatită de contact). 

3. Cum să utilizaţi Viprosal B 

Utilizaţi întotdeauna Viprosal B exact aşa cum este menţionat în acest prospect sau aşa cum v-a 

indicat medicul dumneavoastră sau farmacistul. 

Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 

Viprosal B este destinat numai pentru administrare cutanată! A nu se înghiţi! 

Adulţi 

Se aplică în cantităţi mici pe zona dureroasă, cîte 5-10 g unguent (1-2 linguriţe de ceai), de 1-2 ori 

pe zi, în dependenţă de intensitatea durerii şi se fricţionează pînă la dispariţia sindromului dureros. 

Durata tratamentului depinde de caracterul şi gravitatea bolii. 

Dacă aveţi impresia că efectul medicamentului Viprosal B este prea puternic sau slab, consultaţi  
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medicul dumneavoastră sau farmacistul. 

Dacă utilizaţi mai mult Viprosal B decît trebuie 

Cazuri de supradozaj nu au fost raportate. 

La contactul unguentului cu membranele mucoase pot apărea iritaţii severe. 

Dacă înghiţiţi accidental Viprosal B 
Ingestia unguentului poate determina tulburări gastrointestinale, cum ar fi vomă şi diaree. 

În cazul ingestiei accidentale a unor cantităţi mari de unguent pot apărea simptome de intoxicaţie 

acută, cum ar fi greaţă, vomă, dureri abdominale şi cefalee, ameţeli, senzaţie de arsură/roşeaţă, 

convulsii, depresie respiratorie şi comă. 

Dacă, accidental, înghiţiţi Viprosal B, adresaţi-vă medicului cît mai curînd posibil. Aduceţi 

medicamentele rămase cu dumneavoastră. 

Dacă, copilul, accidental, înghite Viprosal B, adresaţi-vă imediat medicului. Nu încercaţi să 

provocaţi voma. 

Dacă uitaţi să utilizaţi Viprosal B 

Dacă aţi uitat să utilizaţi Viprosal B la momentul recomandat, aplicaţi-l imediat ce vă reamintiţi, 

apoi continuaţi conform schemei de administrare recomandată. 

Dacă este timpul pentru următoarea aplicare, utilizaţi cantitatea indicată de unguent şi continuaţi 

în mod obişnuit. Nu utilizaţi o doză dublă în cazul în care a fost ratat momentul anterior de 

aplicare a unguentului. 

Dacă încetaţi să utilizaţi Viprosal B 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la utilizarea acestui medicament, adresaţi-vă 

medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

4. Reacţii adverse posibile 

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

persoanele. 

Reacţii alergice 
La pacienţii cu sensibilitate sporită faţă de componentele unguentului, sunt posibile reacţiile alergice 
(iritaţia pielii, prurit, urticarie, edem). 

În cazul apariţiei reacţiilor adverse, se recomandă încetarea utilizării şi spălarea unguentul de pe 

piele. Aceste simptome dispar după întreruperea utilizarii unguentului. 

Pentru a evita apariţia reacţiilor adverse este recomandată aplicarea prealabilă a unei cantităţi mici 

de unguent pe piele pentru determinarea sensibilităţii 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  

http://www.amed.md/
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sau e-mail:farmacovigilenta@amed.md . 

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

siguranţa acestui medicament. 

5. Cum se păstrează Viprosal B 

A se păstra la temperaturi sub 250C. 

A nu se păstra în frigider sau congelator. 

A nu se lăsa la vederea şi 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. 

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul 

cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea 

mediului. 

6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

Ce conţine Viprosal B 

Substanţele active sunt: venin uscat de viperă comună, camfor racemic, ulei de terebentină, acid 

salicilic. Un gram de unguent conţine venin uscat de viperă comună - 0,05 UI, camfor racemic - 30 

mg, ulei de terebentină - 30 mg şi acid salicilic - 10 mg. 

Celelalte componente sunt: vaselină, alcool cetostearilic, parafină solidă, cetilstearilsulfat de sodiu, 

glicerol, clorură de sodiu, apă purificată. 

Cum arată Viprosal B şi conţinutul ambalajului 

Viprosal B se prezintă sub formă de unguent de culoare albă sau albă cu nuanţă gălbuie, cu miros de 

camfor şi terebentină. 

Cîte 30 g, 50 g sau 75 g unguent în tuburi de aluminiu. 
Cîte 1 tub şi prospectul pentru pacient 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 
Uzina farmaceutică din Tallin SA 
str. Tondi 33, 11316 Talin, Estonia  

mailto:farmacovigilenta@amed.md
mailto:grindeks@grindeks.lv
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Acest prospect a fost aprobat în Octombrie 2017 

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

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

http://nomenclator.amed.md/

