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PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR 
 

Tramadol 50 mg capsule 
Clorhidrat de tramadol 

 
Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament. 
- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 
- Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
- Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le 

poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră. 
- Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ 

nemenţionatǎ în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
 
În acest prospect găsiţi: 
1. Ce este Tramadol şi pentru ce se utilizează 
2. Înainte să utilizaţi Tramadol 
3. Cum să utilizaţi Tramadol 
4. Reacţii adverse posibile 
5. Cum se păstrează Tramadol 
6. Informaţii suplimentare 
 
 
1. CE ESTE TRAMADOL ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ 
 
Tramadol este numele comercial al medicamentului tramadol, care aparţine unui grup de analgezice 
puternice, cu acţiune centrală. Efectul analgezic apare rapid şi persistă timp de câteva ore. 
 
Tramadol este un medicament utilizat pentru ameliorarea durerilor acute şi cronice de intensitate 
moderată şi severe, de etiologii diverse, cum sunt durerile după leziuni (răni, fracturi), nevralgii severe, 
durerea din cancer şi atac de cord, durerea după intervenţii diagnostice şi terapeutice. 
 
 
2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI TRAMADOL 
 
Nu utilizaţi Tramadol 

a. dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la tramadol sau la oricare dintre ingredienţii 
medicamentului (vezi pct 6); 

 dacă faceţi tratament cu inhibitori de monoaminoxidază (MAO); 
 copiii cu vârsta sub un an nu trebuie să primească acest medicament; 
 dacă luaţi sau aţi luat recent alte deprimante ale sistemului nervos central (alcool etilic, hipnotice, 

alte medicamente contra durerii). 
 
Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Tramadol 
- dacă sunteţi hipersensibil la analgezice opioide, 
- dacă are predispus la dependenţă (alcoolism, dependenţă la medicamente), 
- dacă aveţi convulsii cerebrale ocazionale (crize epileptice), 
- dacă aveţi probleme la rinichi (dacă este necesar, medicul va prelungi intervalul dintre doze – cel 

puţin la începutul tratamentului), 
- dacă aveţi probleme la ficat (dacă este necesar, medicul va scădea dozele sau va prelungi intervalul 

dintre doze), 
- dacă aveţi sau aţi avut traumatism cranian, 
- dacă aveţi dificultăţi respiratorii severe. 
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Utilizarea altor medicamente 
Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte 
medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală. 
 
Administrarea concomitentă de medicamente cu acţiune deprimantă asupra sistemului nervos central 
(anestezice, antidepresive, antipishotice, sedative, hipnotice) sau consumul de alcool etilic poate potenţa 
acţiunea tramadolului. 
 
Tramadolul nu trebuie utilizat în asociere cu inhibitori MAO. 
 
Administrarea concomitentă de carbamazepină creşte metabolizarea tramadolului, de aceea sunt necesare 
doze mai mari de tramadol. 
 
Utilizarea concomitentă de inhibitori specifici ai recaptării serotoninei, antidepresive triciclice şi 
neuroleptice pot creşte riscul convulsiilor. 
 
În cazuri izolate, au existat rapoarte de sindrom serotoninic în legătură cu utilizarea terapeutică de 
tramadol în asociere cu alte medicamente serotoninergice, cum sunt inhibitorii selectivi ai recaptării 
serotoninei (ISRS). Simptomele sindromului serotoninic sunt, de exemplu, confuzie, agitaţie, febră, 
transpiraţii, ataxie, hiper-reflexie, mioclonie şi diaree. Întreruperea medicamentelor serotoninergice 
determină, de obicei, o ameliorare rapidă a simptomatologiei. 
 
Se recomandă precauţie la administrarea concomitentă de tramadol şi derivaţi cumarinici (de exemplu, 
warfarina), datorită rapoartelor de creştere a testului INR (raport normalizat internaţional) şi apariţie de 
vânătăi (echimoze) la unii pacienţi. 
 
Utilizarea Tramadol cu alimente şi băuturi 
În timpul tratamentului cu tramadol, nu trebuie să consumaţi alcool etilic. 
 
Sarcina şi alăptarea 
Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice 
medicament. 
Nu a fost stabilită siguranţa administrării medicamentului în timpul sarcinii. Utilizarea unor doze mari şi 
tratamentul prelungit în timpul sarcinii, poate afecta fătul sau nou-născutul. 
 
În cazul administrării medicamentului în timpul alăptării, trebuie reţinut că aproximativ 0,1% din 
medicament este excretat în laptele matern. În general, administrarea unei doze unice de Tramadol nu 
necesită întreruperea alăptării. 
 
Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 
Medicamentul prezintă efecte puternice asupra capacităţii de a conduce vehicule şi a folosi utilaje, în 
special în asociere cu alcoolul etilic. De aceea, în timpul tratamentului, este interzisă conducerea 
vehiculelor şi folosirea utilajelor. 
 
 
3. CUM SĂ UTILIZAŢI TRAMADOL 
 
Utilizaţi întotdeauna Tramadol exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu 
medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
 
Întrebaţi medicul dumneavoastră despre durata tratamentului. 
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Dozele pot varia, în funcţie de fiecare pacient. Numărul de doze zilnice, intervalul de administrare şi 
durata tratamentului depind de tipul şi severitatea durerii şi de sensibilitatea individuală a pacienţilor. 
 
Doza iniţială recomandată pentru adulţi şi copii cu vârsta peste 12 ani, este de 50 mg tramadol (1 
capsulă). Capsula trebuie administrată cu lichid. Dacă răspunsul terapeutic nu este satisfăcător, doza poate 
fi repetată după 30 până la 60 minute. 
 
Puteţi lua dozele la intervale de 4 până la 6 ore. 
 
Dozele zilnice maxime pentru adulţi, ale oricărei forme farmaceutice de medicament, nu trebuie să 
depăşească 400 mg. 
 
La pacienţii cu insuficienţă renală sau disfuncţie hepatică, medicul poate recomanda scăderea dozelor şi 
creşterea intervalului dintre administrări. 
 
Dacă aveţi vârsta peste 75 ani, sunteţi sfătuiţi să nu depăşiţi doza maximă de 300 mg pe zi. 
 
Ajustarea dozelor trebuie discutată cu medicul dumneavoastră. 
 
Dacă utilizaţi mai mult decât trebuie din Tramadol 
dacă aţi luat din greşeală două doze de Tramadol o dată, nu vor apare efecte semnificative.  
 
Totuşi, dacă aţi luat o doză substanţial mai mare decât cea recomandată, pot apare următoarele semne de 
intoxicaţie: tulburări ale conştienţei, convulsii cerebrale, scăderea tensiunii arteriale, bătăi rapide ale 
inimii, dilatarea sau îngustarea pupilelor, dificultăţi ale respiraţiei. 
 
În cazuri de intoxicaţie gravă, cu pierderea conştieţei şi respiraţii superficiale, trebuie administrată 
naloxonă, iar în caz de convulsii, se administrează diazepam intravenos. 
 
Dacă uitaţi să luaţi Tramadol 
Nu luaţi o doză dublă, pentru recuperarea unei doze uitate. 
Continuaţi tratamentul cu respectarea intervalului dintre doze. 
 
Dacă încetaţi să utilizaţi Tramadol 
Întreruperea bruscă a unui tratament pe termen lung poate determina uneori apariţia unor simptome de 
întrerupere, de aceea decizia de întrerupere a tratamentului trebuie luată de către medic. 
 
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
 
 
4. REACŢII ADVERSE POSIBILE 
 
Ca toate medicamentele, Tramadol poate determina reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele. 
 
Reacţiile adverse sunt clasificate după următoarele frecvenţe: 
Foarte frecvente: afectează mai mult de 1 pacient din 10  
Frecvente: afectează de la 1 până la 10 pacienţi din 100 
Mai puţin frecvente: afectează de la 1 până la 10 pacienţi din 1000 
Rare: afectează de la 1 până la 10 pacienţi din 10000 
Foarte rare: afectează mai puţin de 1 din 10000 pacienţi 
Cu frecvenţă necunoscută nu poate fi estimată din datele disponibile 

 
Foarte frecvente: greaţă, ameţeli. 
 
Frecvente: vertij, dureri de cap, constipaţie, vărsături, diaree, uscăciunea gurii, transpiraţii. 
 
Mai puţin frecvente: tulburări ale apetitului alimentar (anorexie), anxietate, confuzie, somnolenţă, 
dilatarea vaselor de sânge (vasodilataţie), tulburări gastrointestinale (presiune în stomac, balonare), durere 
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abdominală, flatulenţă, reacţii de hipersensibilitate cutanată (mâncărimi, erupţii trecătoare pe piele), 
tulburări urinare (retenţie de urină, creşterea frecvenţei urinării). 
 
Rare: modificări ale dispoziţiei (exuberanţă, instabilitate emoţională, iritabilitate), modificări în activitate 
(activitate crescută sau redusă), tulburări ale somnului, tulburări cognitive şi halucinaţii, tulburări ale 
memoriei (amnezie), tulburări ale coordonării, spasme musculare involuntare (convulsii), furnicături 
(parestezii), tremurături ale membrelor şi muşchilor (tremor), tulburări ale concentrării, batăi accelerate 
ale inimii, bătăi puternice ale inimii (palpitaţii), slăbiciune bruscă (colaps cardiovascular), pierderea 
conştienţei (sincopă), creşterea tensiunii arteriale, scăderea tensiunii arteriale la ridicarea din poziţie 
întins, dificultăţi în înghiţire, o reacţie alergică severă, care determină umflarea feţei şi gâtului (edem 
angioneurotic), blânde, creşterea tonusului muscular, senzaţie de durere şi arsură la urinat, tulburări ale 
mersului, slăbiciune musculară, pierdere în greutate. 
 
Foarte rare: tulburări vizuale, sindrom serotoninic (agitaţie, confuzie, transpiraţii, diaree, febră, creşterea 
tensiunii arteriale, rigiditate şi creşterea frecvenţei cardiace, în cazul asocierii cu alte medicamente care 
cresc nivelul unei substanţe din sistemul nervos, numită ‘serotonină’) 
 
Rareori, la unii pacienţi, întreruperea administrării tramadolului determină apariţia unor simptome de 
întrerupere. Aceştia sunt agitaţi, anxioşi, nervoşi, tremură sau au atacuri de panică sau halucinaţii. Pot 
deveni hiperactivi şi prezintă tulburări ale somnului. La foarte puţine persoane pot apare efecte 
neobişnuite ale sistemului nervos, cum sunt confuzie, iluzii sau pierdere a identităţii sau senzaţii 
neobişnuite, ca mâncărimi, furnicături sau amorţeli, sau zgomote în urechi (tinitus), sau tulburări 
stomacale şi intestinale. 
 
Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ nemenţionatǎ în 
acest prospect, vă rugăm să comunicaţi medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
 
 
5. CUM SE PĂSTREAZĂ TRAMADOL 
 
A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor. 
 
Nu utilizaţi Tramadol după data de expirare înscrisă pe ambalaj. Data de expirare se referă la ultima zi a 
lunii respective. 
 
A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original. 
 
Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi 
farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la 
protejarea mediului. 
 
 
6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
 
Ce conţine Tramadol 
- Substanţa activă este clorhidrat de tramadol. Fiecare capsulă conţine clorhidrat de tramadol 50 mg. 
Celelalte componente sunt: celuloză microcristalină, amidon glicolat de sodiu, talc şi stearat de magneziu;  
capsulă: corpul capsulei-dioxid de titan (E 171), gelatină; capul capsulei-dioxid de titan (E 171), Indigo 
Carmin, gelatină. 
 
Cum arată Tramadol şi conţinutul ambalajului 
 
Capsulele cu corp de culoare albă, cap de culoare albastră şi conţin o pulbere albă. 
Tramadol capsule este disponibil în cutii cu blistere din Al/PVC cu 20 capsule. 
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Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricant 
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia 
 
Acest prospect a fost revizuit în decembrie 2017. 
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Tramadol 100 mg supozitoare 
clorhidrat de tramadol 

 
Compoziţie 

1 supozitor conţine clorhidrat de tramadol 100 mg şi excipienţi: grăsimi solide de semisinteză. 
 
Grupa farmacoterapeutică: analgezice opioide. 

 
Indicaţii terapeutice 

Tramadolul este indicat pentru tratamentul durerilor de intensitate moderată – severă, acute şi 
cronice. 

 
Contraindicaţii 
Hipersensibilitate la clorhidratul de tramadol sau la oricare dintre excipienţi. 
Intoxicaţie acută cu deprimante ale sistemului nervos central (alcool etilic, antidepresive, neuroleptice, 
sedative, anxiolitice, hipnotice). 
Copii cu vârsta sub 14 ani.  
Tratament cu inhibitori de monoaminoxidază IMAO. 

 
Precauţii 

Administrarea tramadolului la pacienţii cu predispoziţie la dependenţă (alcoolism, dependenţă la 
medicamente) trebuie evitată. 

Pacienţii cu convulsii trebuie monitorizaţi atent în timpul şi după întreruperea tratamentului 
Tramadolul poate fi utilizat cu precauţie la pacienţii cu presiune intracraniană crescută (de 
exemplu, în caz de traumatism cranio-cerebral) sau boli pulmonare severe. 
La pacienţii cu insuficienţă renală (clearance-ul creatininei sub 30 ml/min), timpul de înjumătăţire 

prin eliminare este prelungit, de aceea se recomandă dublarea intervalului dintre două doze succesive, cel 
puţin la începutul tratamentului. 

La pacienţii cu insuficienţă hepatică, concentraţiile plasmatice sunt crescute, iar timpul de 
înjumătăţire prin eliminare este prelungit din cauza scăderii eliminării pe cale hepatică. De aceea, la aceşti 
pacienţi se recomandă scăderea dozelor sau dublarea intervalului dintre doze. 

 
Interacţiuni 

Tramadolul nu trebuie utilizat în asociere cu inhibitorii de monoaminoxidază IMAO.  
 

În caz de administrare în asociere cu medicamente care acţionează asupra sistemului nervos 
central (anestezice, antidepresive, neuroleptice, sedative, anxiolitice, hipnotice) sau consum de alcool 
etilic, există posibilitatea instalării unei acţiuni sinergice, manifestată prin potenţarea sedării sau a 
efectului analgezic. 

Administrarea în asociere cu carbamazepină creşte metabolizarea tramadolului, de aceea este 
necesară creşterea dozei de tramadol. 

Tramadolul poate să inducă convulsii şi să crească potenţialul de a cauza convulsii pentru 
inhibitorie selectivi ai recaptării serotoninei (ISRS), inhibitorii recaptării serotonin-norepinefrinei 
(ISRSN),  
antidepresive triciclice, antipsihotice şi alte medicamente care scad pragul convulsiv (precum 
bupropionă, mirtazapină, tetrahidrocanabinol). 
 

Utilizarea tramadolului în asociere cu medicamentele serotoninergice precum inhibitorii 
selectiviai recaptării serotoninei (ISRS), inhibitorii recaptării serotonin-norepinefrinei (ISRSN), 
inhibitorii de monoaminoxidază 
IMAO triptanii, antidepresivele triciclice şi mirtazapina pot cauza toxicitate 
serotoninergică. Sindromul serotoninergic este probabil dacă se observă unul dintre urmatoarele 
simptome: 
- Clonus spontan 
- Clonus inductibil sau ocular cu agitaţie sau diaforeză 
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- Tremor şi hiperreflexie 
- Hipertonie şi temperatură corporală > 38°C şi clonus inductibil sau ocular 
Întreruperea medicamentelor serotoninergice de obicei duce către o ameliorare rapidă. Tratamentul 
depinde de tipul şi severitatea simptomelor. 

 
Atenţionări speciale 

Tramadol trebuie utilizat cu precauţie la pacienţii cu sensibilitate crescută la opioide.  
Tramadolul nu trebuie utilizat ca substituent la persoanele dependente de morfină sau alte opioide. 

 
Sarcina şi alăptarea 

Sarcina 
Nu a fost stabilită siguranța utilizării în timpul sarcinii. Dozele mari pot avea efecte nocive asupra 

fătului și nou-născutului. Administrare este permisă numai sub supraveghere medicală strictă, în cazuri 
urgente individuale, dacă beneficiul potențial pentru mamă justifică riscul pentru făt. 
 

Alăptarea 
Trebuie reţinut că în timpul alăptării aproximativ 0,1% din medicament este excretat în laptele 

matern. În general, administrarea unei doze unice de Tramadol nu necesită întreruperea alăptării. 
 
Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje 

Medicamentul determină o influenţă majoră asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a 
folosi utilaje, în special în cazul consumului concomitent de alcool etilic. De aceea, în timpul 
tratamentului se interzice condusul vehiculelor şi folosirea utilajelor. 

 
Doze şi mod de administrare 

Doza trebuie ajustată în funcție de intensitatea durerii şi sensibilităţii individuale ale fiecărui 
pacient. În general, pentru analgezie se utilizează cea mai mică doză eficace.  
 

Adulţi şi adolescenţi cu vârsta peste 14 ani: 1 supozitor de 100 mg.  
Dozele se pot repeta la interval de 3 - 5 ore.  
Doza maximă pentru adulţi este de 400 mg. 

 
Pacienţi vârstnici  
În general, la pacienţii cu vârsta până la 75 ani fără insuficienţă hepatică sau renală clinic 

manifestă nu este necesară ajustarea dozei. La pacienţii vârstnici de peste 75 ani, timpul de eliminare 
poate fi prelungit. De aceea, dacă este necesar, se poate mări şi intervalul dintre doze. 
 Doza zilnică administrată pacienţii vârstnici de peste 75 ani nu trebuie să depăşească 300 mg. 
 

Insuficienţă renală/dializă şi insuficienţă hepatică  
La pacienţii cu insuficienţă renală şi/sau hepatică, timpul de eliminare este prelungit. La aceşti 

pacienţi trebuie luată în considerare creşterea intervalului dintre dozele administrate, conform 
necesităţilor individuale. 

Tramadolul nu va fi utilizat mai mult decât este necesar. 
Tratamentul îndelungat cu Tramadol trebuie efectuat numai sub supraveghere medicală. 

Copii cu vârsta sub 14 ani: 
Eficacitatea şi siguranţa administrării de tramadolului la copii sub 14 ani nu a fost stabilită. 
 

Reacţii adverse 
 

Reacţii adverse 
- Foarte frecvente (1/10)  
- Frecvente (1/100 la <1/10)  
- Mai puţin frecvente (1/1000 la <1/100)  
- Rare (1/10000 la <1/1000) 
- Foarte rare (<1/10000), 
- Cu frecvenţă necunoscută (nu poate fi estimată din datele disponibile). 
- Reacțiile adverse la tramadol au fost observate cel mai frecvent la nivelul tractului gastro-intestinal 

și sistemului nervos central. Acestea au apărut la aproximativ 5% până la 30% dintre pacienții 
tratați cu tramadol, în doze recomandate. 
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 Foarte 
frecvente 

Frecvente Mai puţin 
frecvente 

Rare Foarte rare 

Tulburări 
metabolice şi de 
nutriţie 

  anorexie   

Tulburări 
psihice 

  anxietate, 
confuzie, 
somnolenţă 

euforie, 
labilitate 
emoţională, 
tulburări ale 
somnului, 
tulburări 
cognitive, 
halucinaţii, 
amnezie 

 

Tulburări ale 
sistemului 
nervos 

ameţeli vertij, 
cefalee 

 tulburări ale 
coordonării 
motorii, 
convulsii, 
parestezii, 
tremor, 
tulburări ale 
concentrării 

 

Tulburări 
oculare 

    tulburări 
vizuale 

Tulburări 
cardiace 

   tahicardie, 
palpitaţii, 
colaps 
cardiovascular 

 

Tulburări 
vasculare 

  vasodilataţie sincopă, 
hipotensiune 
arterială 
ortostatică, 
hipertensiune 
arterială 

 

Tulburări 
gastro-
intestinale 

greaţă constipaţie, 
vărsături, 
diaree, 
xerostomie 

dispepsie, 
durere 
abdominală, 
flatulenţă 

tulburări de 
deglutiţie 

 

Tulburări 
hepatobiliare  

     

Afecţiuni 
cutanate şi ale 
ţesutului 
subcutanat 

 sudoraţie erupţie 
cutanată 
tranzitorie, 
prurit 

angioedem, 
urticarie 

 

Tulburări 
musculo-
scheletice şi ale 
ţesutului 
conjunctiv 

   creşterea 
tonusului 
muscular 
 

 

Tulburări 
renale şi ale 
căilor urinare 

  retenţie 
urinară, 
polakiurie 

disurie  

Tulburări ale 
aparatului 
genital şi 
sânului 

  semne de 
menopauză, 
tulburări 
menstruale

  

Tulburări 
generale şi la 
nivelul locului 

   mers anormal, 
astenie 
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 Foarte 
frecvente 

Frecvente Mai puţin 
frecvente 

Rare Foarte rare 

de administrare 
Investigaţii 
diagnostice 

   scăderea 
greutăţii 
corporale 

 

 
 Pot apărea următoarele simptome de întrerupere, similare celor care apar la întreruperea opiaceelor: 
agitație, anxietate, nervozitate, insomnie, hiperkinezie, tremor și simptome gastro-intestinale. Alte 
simptome care au fost foarte rar observate la întreruperea tramadolului includ: atacuri de panică, anxietate 
severă, halucinații, parestezii, tinitus și simptome SNC neobișnuite. 
 

Raportarea reacţiilor adverse suspectate 
Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru 
permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul 
sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de 
raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a 
Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro. 

 
Supradozaj 
 Simptome 

Dozele care depăşesc considerabil pe cele recomandate pot determina următoarele semne de 
intoxicaţie: tulburări ale conştienţei (inclusiv comă), convulsii cerebrale generalizate, scăderea tensiunii 
arteriale, tahicardie, pupile îngustate sau dilatate, insuficienţă respiratorie. 
 
 Tratament 

În cazurile severe de intoxicaţie cu pierderea conştienţei şi respiraţie superficială, trebuie 
administrată naloxonă, iar în convulsii cerebrale, diazepam intravenos. 

 
Păstrare 

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj. 
A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original. 
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. 

 
Ambalaj 

Cutie cu 1 blister a 5 supozitoare. 
 
Fabricant  
KRKA, d.d., Novo mesto, Slovenia 

 
Deţinătorul Autorizaţiei de punere de piaţă 

KRKA, d.d., Novo mesto 
Smarješka cesta 6 
8501 Novo mesto, Slovenia 

 
Data ultimei verificări a prospectului 

Decembrie 2017. 
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                                                                                                                                                                     Prospect 

 

 

 

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR 

 

Tramadol Retard 100 mg comprimate cu eliberare prelungită 

Clorhidrat de tramadol 

 

 

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

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

- Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau 

farmacistului. 

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

poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră. 

- Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă 

nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau 

farmacistului. 

 

 

În acest prospect găsiţi: 

1. Ce este Tramadol Retard şi pentru ce se utilizează 

2. Înainte să utilizaţi Tramadol Retard 

3. Cum să utilizaţi Tramadol Retard 

4. Reacţii adverse posibile 

5. Cum se păstrează Tramadol Retard 

6. Informaţii suplimentare 

 

 

1. CE ESTE TRAMADOL RETARD ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ 

 

Tramadol Retard este un analgezic opioid cu acţiune centrală ce se utilizează în tratamentul durerilor 

acute şi cronice de intensitate moderată şi severă, având diferite etiologii. Medicamentul se utilizează 

numai la indicaţia medicului. 

Eliberarea prelungită arată că substanţa activă trece lent în sânge, în cantităţi constante şi rămâne 

activă un timp mai îndelungat. Acest lucru face posibilă administrarea de două ori pe zi. 

 

 

2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI TRAMADOL RETARD 

 

Nu utilizaţi Tramadol Retard 

- dacă sunteţi hipersensibil la clorhidratul de tramadol sau la oricare dintre celelalte componente 

ale Tramadol Retard; 

- dacă aveţi insuficienţă hepatică şi/sau renală severă; 

- dacă aţi luat de curând alte deprimante ale sistemului nervos central (alcool etilic, hipnotice, alte 

analgezice centrale sau medicamente psihotrope); 

- dacă sunteţi în tratament cu alte medicamente opioide, care includ analgezice foarte puternice, 

cum sunt morfina, petidina, buprenorfina, nalbufina şi pentazocina; 

- în sindrom de întrerupere la opioide; 

- dacă utilizaţi concomitent inhibitori de monoaminooxidază (IMAO) sau i-aţi utilizat în ultimele 

14 zile, înaintea tratamentului cu Tramadol Retard;  

- dacă aveţi insuficienţă respiratorie severă; 

- dacă aveţi epilepsie şi crizele epileptice nu sunt în mod adecvat controlate prin tratament; 

- dacă aveţi insuficienţă hepatică severă. 

- dacă sunteţi gravidă şi dacă alăptaţi; 
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- la copii cu vârsta sub 12 ani. 

 

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Tramadol Retard 

Tratamentul cu Tramadol Retard este destinat numai pacienţilor cu vârsta peste 12 ani. 

Informaţi-l pe medicul dumneavoastră: 

- dacă aveţi antecedente de dependenţă medicamentoasă sau supradozaj medicamentos; 

- dacă aţi utilizat opioide sau dacă aţi avut dependenţă la opiode; 

- dacă sunteţi predispus la epilepsie sau convulsii;  

- dacă aveţi afecţiuni ale rinichilor (la nevoie, medicul dumneavoastră va mări intervalul dintre 

doze, cel puţin la începutul tratamentului); 

- dacă aveţi afecţiuni ale ficatului (la nevoie, medicul dumneavoastră vă va reduce dozele de 

medicament şi va mări intervalul dintre doze); 

- dacă aveţi sau aţi avut traumatisme cerebrale; 

- dacă aveţi probleme cu respiraţia;. 

- dacă aveţi presiune intracraniană crescută (posibil după un traumatism cranian sau o boală 

cerebrală); 

 

În tratamentul durerilor cronice pe termen lung, se recomandă prudenţă, eventual întreruperea 

periodică a administrării tramadolului şi utilizarea altor analgezice. 

Utilizarea Tramadol Retard timp îndelungat, poate determina toleranţă şi dependenţă fizică şi psihică. 

 

La pacienţii cu tendinţă spre abuz de medicamente sau care sunt dependenţi de medicamente, 

tratamentul cu Tramadol Retard trebuie administrat numai pe perioade scurte şi sub supraveghere 

medicală atentă. 

 

Utilizarea altor medicamente  

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte 

medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală. 

Acest lucru este important, deoarece Tramadol Retard poate modifica acţiunea anumitor medicamente 

şi/sau anumite medicamente pot modifica acţiunea Tramadol Retard. 

 

Aceste medicamente sunt: 

- deprimante ale sistemului nervos central (anestezice, antidepresive, medicamente pentru 

afecţiuni psihice, sedative, hipnotice, anxiolitice, alte opioide analgezice sau antitusive centrale 

şi antihistaminice H1 sedative, incluzând alcoolul etilic); 

- carbamazepină (utilizată în epilepsie). Acţiunea de calmare a durerii (analgezică) a Tramadol 

Retard, poate fi redusă şi durata sa de acţiune poate fi scurtată dacă utilizaţi medicamente care 

conţin carbamazepină; 

- inhibitori MAO (antidepresive), selegilină (în boala Parkinson). Utilizarea Tramadol Retard 

concomitent cu inhibitori de monoaminooxidază (IMAO) sau la mai puţin de 14 de la 

întreruperea tratmentului cu IMAO este contraindicată (creşte riscul sindromului serotoninergic, 

cu afectarea sistemului nervos central precum şi a centrilor respiratori şi circulatori, reacţii 

adverse ce vă pot pune viaţa în pericol). 

- warfarină (anticoagulant); 

- domperidonă sau metoclopramid (tulburări ale intestinului); 

- cimetidină (utilizat în ulcer al stomacului); 

- eritromicina (antibiotic). 

 

Riscul reacţiilor adverse creşte: 

- dacă utilizaţi Tramadol Retard concomitent cu medicamente care deprimă funcţia cerebrală, cum 

sunt medicamente pentru tuse, anumite medicamente care combat durerea, medicamente pentru 

somn, pentru tratamentul anxietăţii sau înlocuitoare în sindromul de abstinenţă. În aceste cazuri 

creşte riscul de supradozaj care poate deprima respiraţia până la oprirea acesteia. 

- dacă utilizaţi Tramadol Retard concomitent cu medicamente care determină convulsii sau scad 

pragul convulsivant (de exemplu, medicamente pentru tratamentul anumitor boli psihice);  
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- utilizaţi concomitent cu Tramadol Retard medicamente serotoninergice pentru tratamentul 

depresiei (medicamente serotoninergice); în cazuri rare, aceasta poate determina un sindrom 

serotoninergic, manifestat prin: nelinişte, febră, transpiraţii; 

 

Dacă utilizaţi Tramadol Retard împreună cu medicamente care combat durerea conţinând 

buprenorfină, pentazocină sau nalbufină, efectele Tramadol Retard de ameliorare a durerii pot fi 

reduse.  

 

Utilizarea Tramadol Retard cu alimente şi băuturi 

Nu consumaţi băuturi alcoolice în timpul tratamentului cu Tramadol Retard. Aceasta poate determina 

creşterea concentraţiei de tramadol din sânge şi creşterea numărului de reacţii adverse posibile. 

Alimentele nu influenţează efectul Tramadol Retard. 

  

Sarcina şi alăptarea 

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

medicament. 

Nu a fost stabilită siguranţa şi eficacitatea administrării medicamentului în timpul sarcinii. Utilizarea 

în timpul sarcinii a unor doze mari şi tratamentul de lungă durată, poate afecta fătul sau nou-născutul. 

 

Nu utilizaţi Tramadol Retard dacă sunteţi gravidă sau plănuiţi să deveniţi gravidă. 

 

Deoarece nu se cunosc efectele asupra sugarului, nu se recomandă utilizarea Tramadol Retard la 

femeile care alăptează. Cantităţi mici de tramadol pot fi excretate în laptele matern. În general, după 

administrarea unei singure doze de Tramadol Retard, nu este necesară întreruperea alăptării. 

 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Tramadol Retard poate influenţa capacitatea de a reacţiona. Dacă simţiţi că reactivitatea 

dumneavoastră este afectată, nu conduceţi automobile sau alte vehicule, nu utilizaţi unelte electrice, nu 

folosiţi utilaje şi nu depuneţi activităţi fără a avea o bază largă de susţinere! 

 

Influenţa asupra capacităţii psihofizice este potenţată de consumul de alcool etilic, antihistaminice şi 

alte medicamente deprimante ale SNC. 

 

Informaţii importante privind unele componente ale Tramadol Retard  
Tramadol Retard conţine lactoză. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat ca aveţi intoleranţă la 

unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebaţi înainte de a lua acest medicament  

 

 

3. CUM SĂ UTILIZAŢI TRAMADOL RETARD 

 

Utilizaţi întotdeauna Tramadol Retard exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să 

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

Comprimatele filmate cu eliberare prelungită se înghit întregi cu o cantitate suficientă de lichid, 

independent de orarul meselor. 

 

Doza trebuie ajustată în funcţie de intensitatea durerii şi răspunsul clinic al fiecărui pacient. Cu 

excepţia cazurilor în care medicul a prescris altfel, dozele uzuale sunt: 

 

Adulţi şi adolescenţi cu vârsta peste 12 ani 

Doza recomandată este de 1 comprimat Tramadol Retard 100 mg, Tramadol Retard 150 mg sau 

Tramadol Retard 200 mg, de două ori pe zi, în funcţie de severitatea bolii. 

În general, trebuie aleasă cea mai mică doză eficace. 

Nu trebuie depăşită doza zilnică de 400 mg clorhidrat de tramadol, cu excepţia unor indicaţii speciale. 

 

Pacienţi vârstnici 

La pacienţii vârstnici cu vârsta sub 75 ani, fără manifestări clinice de insuficienţă hepatică sau renală, 

nu este necesară ajustarea dozei.  
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La pacienţii vârstnici cu vârsta peste 75 ani eliminarea poate fi prelungită. De aceea, dacă este necesar, 

trebuie mărite intervalele dintre administrări. La pacienţii cu vârsta peste 75 ani nu se recomandă doze 

zilnice mai mari de 300 mg. 

 

Insuficienţă hepatică şi renală/dializă 

Dacă aveţi insuficienţă renală şi/sau hepatică severă, nu trebuie să utilizaţi Tramadol Retard. În 

cazurile mai puţin severe, se recomandă creşterea intervalului dintre doze. 

 

Nu trebuie să utilizaţi Tramadol Retard mai mult timp decât este necesar. Dacă natura şi severitatea 

bolii necesită un tratament îndelungat cu Tramadol Retard, medicul dumneavoastră trebuie să verifice 

periodic dacă şi în ce măsură ste necesar tratamentul cu Tramadol Retard şi, în acest caz, în ce doză. 

 

Dacă observaţi că efectul medicamentul este prea tare sau prea slab, spuneţi-i medicului 

dumneavoastră sau farmacistului 

 

Dacă utilizaţi mai mult decât trebuie din Tramadol Retard 

Contactaţi-l imediat pe medicul dumneavoastră sau pe farmacist.  

În cazul supradozajului cu tramadol sunt de aşteptat simptome similare celor care apar în cazul altor 

analgezice cu acţiune centrală (opioide). Aceste simptomele includ: pupile punctiforme, vărsături, 

sedare, convulsii şi deprimare respiratorie până la stop respirator, tensiune arterială mică, bătăi rapide 

ale inimii, colaps, şoc hipovolemic, tulburări ale conştienţei până la comă. 

 

Dacă se întâmplă aceasta trebuie să vă adresaţi imediat unui medic! 

 

Dacă uitaţi să luaţi Tramadol Retard  
Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. Continuaţi să luaţi comprimatele ca înainte, cu 

respectarea intervalului dintre doze. 

 

Dacă încetaţi să utilizaţi Tramadol Retard  
Dacă întrerupeţi sau opriţi tratamentul prea repede, este posibil ca durerea să reapară. Dacă doriţi să 

întrerupeţi tratamentul datorită reacţiilor adverse neplăcute, adresaţi-vă înainte medicului 

dumneavoastră. 

 

În general, întreruperea tratamentului cu Tramadol Retard nu va determina reacţii adverse. La unii 

pacienţi care au utilizat Tramadol Retard o perioadă mai lungă de timp, pot să apară simptome cum 

sunt nelinişte, anxietate, atac de panică, halucinaţii, manifestări cum sunt: senzaţie de mâncărime, 

senzaţie de amorţeală, ţiuit în urechi (tinitus), iritabilitate, insomnie, tremor sau afecţiuni ale 

stomacului şi intestinului. Dacă prezentaţi oricare dintre aceste manifestări după oprirea tratamentului, 

vă rugăm să vă adresaţi medicului dumneavoastră. 

 

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

 

 

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE 

 

Ca toate medicamentele, Tramadol Retard poate determina reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 

persoanele. 

 

Reacţiile adverse sunt clasificate după următoarele frecvenţe: 

 

Foarte frecvente: care afectează mai mult de 1 pacient din 10 

Frecvente: care afectează mai puţin de 1 din 10 pacienţi 

Mai puţin frecvente: care afectează mai puţin de 1 din 100 pacienţi 

Rare: care afectează mai puţin de 1 din 1000 pacienţi 

Foarte rare: afectează mai puţin de 1 din 10000 pacienţi 

Cu frecvenţă necunoscută care nu poate fi estimată din datele disponibile 
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Reacţiile adverse cel mai frecvent raportate în timpul tratamentului cu Tramadol Retard sunt greaţa şi 

ameţelile, ambele apărând la mai mult de 10% dintre pacienţi. 

 

Reacţiile adverse foarte frecvente  

- ameţeli, greaţă. 

 

Reacţiile adverse frecvente  

- modificări ale apetitului alimentar, durere de cap, somnolenţă, vărsături, constipaţie, uscăciunea 

gurii, transpiraţie. 

 

Reacţiile adverse mai puţin frecvente  

- palpitaţii, bătăi rapide ale inimii, tensiune arterială mică la ridicarea în picioare sau colaps 

cardiocirculator. Aceste reacţii adverse pot să apară în special la pacienţii care sunt supuşi unui 

stres fizic.   

- eructaţii, senzaţie de presiune în epigastru, balonare, diaree. 

- mâncărimi, erupţii trecătoare pe piele, urticarie. 

 

Reacţiile adverse rare 
- bătăi rare ale inimii, creşterea tensiunii arteriale,  

- modificări ale dispoziţiei (în general, euforie, ocazional disforie), modificări ale activităţii (în 

general, supresie, ocazional, hiperactivitate) şi modificări ale capacităţii cognitive şi senzoriale 

(de exemplu, comportament decizional, tulburări de percepţie), halucinaţii, confuzie, tulburări 

de somn şi coşmaruri. 

- modificări ale apetitului alimentar, deprimare respiratorie, convulsii epileptiforme, parestezii, 

tremor, contracţii musculare involuntare, tulburări de coordonare a mişcărilor, sincopă. 

- vedere înceţoşată; 

- slăbiciune musculară; 

- tulburări la urinare (disurie, dificultăţi la micţiune şi retenţie urinară); 

- pot să apară simptome ale sindromului de întrerupere, cum sunt: agitaţie, anxietate, nervozitate, 

insomnie, hiperkinezie, tremor şi simptome digestive; 

- reacţii alergice (de exemplu, dificultate la respiraţie, respiraţie şuierătoare, umflarea pleoapelor, 

feţei sau buzelor) şi anafilactice. 

 

Reacţiile adverse foarte rare 
- anxietate, stare de agitaţie, tremor, hiperkinezie, instabilitate emoţională, confuzie, toleranţă la 

medicament, stare de dependenţă şi sindrom de abstinenţă la întreruperea bruscă a tratamentului 

de lungă durată; 

- înroşire trecătoare a feţei şi gâtului. 

 

Alte reacţiile adverse observate foarte rar după întreruperea tratamentului cu Tramadol Retard, includ: 

atacuri de panică, anxietate severă, halucinaţii, amorţeli, zgomote în urechi şi simptome nervos 

centrale neobişnuite. 

 

S-a raportat agravarea astmului bronşic, deşi nu s-a stabilit o relaţie cauzală. 

 

În cazuri izolate, s-a raportat creşterea valorilor serice ale enzimelor hepatice. 

 

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ 

nemenţionatǎ în acest prospect, vă rugăm să comunicaţi medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

 

 

5. CUM SE PĂSTREAZĂ TRAMADOL RETARD 

 

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor. 

 

A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original. 
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Nu utilizaţi Tramadol Retard după data de expirare înscrisă pe cutie şi blister. Data de expirare se 

referă la ultima zi a lunii respective. 

 

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

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

protejarea mediului. 

 

 

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE 

 

Ce conţine Tramadol Retard  
- Substanţa activă este: tramadolul. Un comprimat cu eliberare prelungită conţine clorhidrat de 

tramadol 100 mg. 

- Celelalte componente sunt: nucleu - hipromeloză 4000 cps, hipromeloză 100000 cps, celuloză 

microcristalină, lactoză monohidrat, povidonă, dioxid de siliciu coloidal anhidru, stearat de 

magneziu; film - hipromeloză 6 cps, talc, macrogol 6000, dioxid de titan (E 171). 

 

Cum arată Tramadol Retard şi conţinutul ambalajului 

Tramadol Retard se prezintă sub formă de comprimate filmate ovale, biconvexe, de culoare albă. 

Medicamentul este ambalat în cutii cu 30 comprimate cu eliberare prelungită. 

 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 

KRKA, d.d., Novo mesto 

Šmarješka cesta 6 

8501 Novo mesto  

Slovenia. 

 

Acest prospect a fost aprobat în Decembrie 2011 
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Prospect: Informaţii pentru utilizator 
 
 

TRAMADOL RETARD 150 mg comprimate cu eliberare prelungită 
TRAMADOL RETARD 200 mg comprimate cu eliberare prelungită 

Clorhidrat de tramadol 
 

 
 
Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 
- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 
- Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră 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 Tramadol Retard şi pentru ce se utilizează 
2. Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Tramadol Retard  
3. Cum să utilizaţi Tramadol Retard  
4. Reacţii adverse posibile 
5. Cum se păstrează Tramadol Retard 
6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 
 
 
1. Ce este Tramadol Retard şi pentru ce se utilizează  
 
Tramadol retard  este un analgezic opioid cu acţiune centrală ce se utilizează în tratamentul durerilor acute şi 
cronice de intensitate moderată şi severe, având diferite etiologii. Medicamentul se foloseşte numai la 
indicaţia medicului. 
Eliberarea prelungită arată că substanţa activă trece lent în sânge, dar în cantităţi constante şi rămâne activă 
un timp mai îndelungat. Acest lucru face posibilă administrarea de două ori pe zi. 

 
 

2. Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Tramadol Retard 
 
Nu utilizaţi Tramadol Retard: 
- dacă sunteţi alergic la clorhidratul de tramadol sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui 

medicament (enumerate la punctul 6). 
-  dacă aveţi insuficienţă hepatică şi/sau renală severă; 
-  dacă recent aţi luat alte deprimante ale sistemului nervos central (alcool, hipnotice, alte analgezice 

centrale sau medicamente psihotrope); 
-  dacă sunteţi în tratament cu alte medicamente opioide, ce includ analgezice foarte puternice, cum sunt 

morfina, petidina, buprenorfina, nalbufina şi pentazocina; 
-  în sindrom de abstinenţă la opioide; 
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-  dacă urmaţi tratament concomitent sau aţi urmat recent (mai puţin de 14 zile) cu inhibitori de 
monoaminoxidază (IMAO); 

- dacă luaţi carbamazepină (utilizată în epilepsie şi durerile de origine nervoasă); 
-  dacă aveţi insuficienţă respiratorie severă; 
-  dacă aveţi epilepsie ce nu răspunde la tratament; 
-  dacă aveţi insuficienţă hepatică severă. 
-  dacă sunteţi gravidă sau plănuiţi să deveniţi gravidă, sau dacă alăptaţi; 
-  la copii sub 12 ani. 
 
Atenţionări şi precauţii 
Tratamentul cu Tramadol retard este destinat numai pacienţilor cu vârsta de peste 12 ani. 
 
Informaţi medicul dacă: 
-  sunteţi hipersensibil la analgezice opioide; 
-  aveţi antecedente de dependenţă medicamentoasă sau supradozaj medicamentos sau cu alcool; 
-  aţi mai luat opioide sau dacă aţi avut dependenţă la opiode; 
-  aveţi convulsii cerebrale periodice (crize epileptice), 
-  aveţi afecţiuni renale (la nevoie, medicul va prelungi intervalul dintre doze, cel puţin la începutul 

tratamentului), 
-  aveţi afecţiuni hepatice (la nevoie, medicul va reduce dozele de medicament şi va prelungi intervalul 

dintre doze), 
-  aveţi sau aţi avut traumatisme cerebrale, 
- aveţi probleme respiratorii; 
-  sunteţi în stare de şoc (transpiraţiile reci pot fi un semn). 
-  aveţi presiune intracraniană crescută (posibil după un traumatism cranian sau o boală cerebrală); 
 
Atenţionaţi medicul dacă urmaţi orice alt tratament, dacă intenţionaţi să efectuaţi o intervenţie chirurgicală ce 
implică folosirea unui anestezic, dacă aveţi hipotiroidism, prostată mărită (la bărbaţi), boală intestinală 
obstructivă, miastenia gravis (o boală ce determină slăbiciune musculară), dacă sunteţi cunoscut cu 
insuficienţă corticosuprarenaliană, sau dacă aveţi hipotensiune arterială. 
 
În tratamentul durerilor cronice pe termen lung, se recomandă prudenţă, eventual întreruperea periodică a 
administrării tramadolului şi utilizarea altor analgezice. 
 
Administrarea pe termen lung poate duce la apariţia toleranţei şi a dependenţei fizice şi psihice. 
 
La pacienţii cu tendinţă spre abuz de medicamente sau care sunt dependenţi de medicamente, tratamentul cu 
Tramadol retard trebuie administrat numai pe perioade scurte şi sub supraveghere medicală atentă.  
 
Nu consumaţi alcool etilic în timpul tratamentului cu Tramadol retard. Efectul medicamentului nu este 
influenţat de alimente. 
 
Tramadol Retard împreună cu alte medicamente 
Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizaţi, aţi utilizat recent sau s-ar putea să utilizaţi 
orice alte medicamente. 
Acest lucru este important deoarece tramadolul poate modifica acţiunea anumitor medicamente şi/sau 
anumite medicamente pot modifica acţiunea tramadolului. 
 
Aceste medicamente sunt: 
-  deprimantele sistemului nervos central (anestezice, antidepresive, medicamente pentru bolile psihice, 

sedative, hipnotice, anxiolitice, alte opioide analgezice sau antitusive centrale şi antihistaminice H1 
sedative, inclusiv alcool); 

-  carbamazepină (folosită în epilepsie). Acţiunea de combatere a durerii (analgezică) a Tramadol retard, 
poate fi redusă şi durata sa de acţiune poate fi scurtată dacă utilizaţi medicamente care conţin 
carbamazepină; 

-  inhibitori MAO (antidepresive), selegilină (în boala Parkinson). Administrarea concomitentă cu 
inhibitori de monoamioxidază (IMAO) sau la mai puţin de 14 de la întreruperea tratmentului cu IMAO 
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este contraindicată (creşte riscul sindromului serotoninergic, cu afectarea sistemului nervos central 
precum şi a centrilor respiratori şi circulatori, reacţii adverse ce vă pot pune viaţa în pericol). 

-  warfarină (anticoagulant); 
-  digoxină (boli cardiace); 
-  domperidonă sau metoclopramid (tulburări intestinale); 
-  cimetidină (boli gastrice-ulcer); 
-  ciprofloxacină (antibiotic). 
 
Riscul reacţiilor adverse creşte, dacă: 
-  utilizaţi concomitent cu Tramadol retard medicamente care deprimă, de asemenea, funcţia cerebrală 

cum sunt medicamente pentru tuse, anumite medicamente care combat durerea, medicamente pentru 
somn, pentru tratamentul anxietăţii sau înlocuitoare în sindromul de abstinenţă. În aceste cazuri creşte 
riscul de supradozaj care poate deprima respiraţia până la oprirea acesteia. 

-  utilizaţi concomitent medicamente care determină convulsii sau scad pragul convulsivant (de exemplu, 
medicamente pentru tratamentul anumitor boli psihice), foarte rar, au fost observate convulsii 
epileptice;  

-  utilizaţi concomitent medicamente serotoninergice (pentru tratamentul depresiei); în cazuri rare, 
acestea pot determina un sindrom serotoninergic; simptomele sindromului serotoninergic sunt, de 
exemplu, nelinişte, febră, transpiraţii; 

- dacă utilizaţi Tramadol retard împreună cu medicamente care combat durerea conţinând buprenorfină, 
pentazocină sau nalbufină, efectele Tramadol retard de ameliorare a durerii pot fi reduse.  

 
În timpul tratamentului cu Tramadol retard nu consumaţi alcool etilic, deoarece efectele medicamentelor se 
pot potenţa reciproc.  
 
Nu există interacţiuni cu alimentele. 
 
Tramadol Retard împreună cu alimente,băuturi şi alcool 
Tramadol retard poate fi administrat cu sau fără alimente. 
Asocierea alcoolului etilic creşte riscul depresiei sistemului nervos central. 
 
Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 
 
Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice 
medicament. 
 
Nu a fost stabilită siguranţa şi eficacitatea administrării medicamentului în timpul sarcinii. Utilizarea unor 
doze mari şi tratamentul prelungit în timpul sarcinii, poate afecta fătul sau nou-născutul. 
 
Nu folosiţi Tramadol retard  dacă sunteţi însărcinată sau plănuiţi să deveniţi gravidă. Trebuie reţinut faptul că 
medicamentul se excretă în cantităţi mici în laptele matern, aproximativ 0,1% din doza administrată mamei.  
 
Deoarece nu se cunosc efectele asupra sugarului, nu se recomandă administrarea la femeile care alăptează. În 
general, administrarea unei doze unice de Tramadol retard  nu necesită, de obicei, întreruperea alăptării. 
 
Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 
Nu conduceţi vehicule, deoarece Tramadol retard poate afecta capacitatea fizică şi mentală necesară 
activităţilor cum ar fi conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor. 
Influenţa asupra capacităţii psihofizice este potenţată de consumul de alcool, antihistaminice şi alte 
medicamente deprimante ale SNC. 
 
Tramadol retard conţine lactoză monohidrat 
Tramadol retard conţine lactoză. Dacă medicul dumneavoastră v-a spus că aveţi intoleranţă la unele glucide, 
întrebaţi medicul înainte de a utiliza acest medicament. 
 
 
 



4 

 
 
3. Cum să utilizaţi Tramadol retard 
 
Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutaţi cu medicul 
dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
 
Comprimatele cu eliberare prelungită se înghit întregi, cu o cantitate suficientă de lichid, independent de 
orarul meselor. 
Doza trebuie ajustată în funcţie de intensitatea durerii şi răspunsul clinic al fiecărui pacient. Cu excepţia 
cazurilor în care medicul a prescris altfel, dozele uzuale sunt: 
 
Adulţi şi adolescenţi cu vârsta peste 12 ani 
Doza recomandată este de 150-200 mg (1 comprimat Tramadol retard 150 mg sau Tramadol retard 200 mg), 
de două ori pe zi, în funcţie de severitatea bolii. 
În general, trebuie aleasă cea mai mică doză eficace. Nu depăşiţi doza zilnică de 400 mg clorhidrat de 
tramadol, cu excepţia unor indicaţii speciale. 
 
Pacienţi vârstnici 
La pacienţii vârstnici până la vârsta de 75 ani, fără manifestări clinice de insuficienţă hepatică sau renală, nu 
este necesară ajustarea dozei. La pacienţii vârstnici de peste 75 ani, eliminarea poate fi prelungită. De aceea, 
dacă este necesar, intervalele dintre administrări trebuie prelungite în concordanţă cu necesarul pacientului. 
 
Insuficienţă hepatică şi renală/dializă 
Dacă aveţi insuficienţă renală şi/sau hepatică severă, nu trebuie să utilizaţi Tramadol retard. În cazurile mai 
puţin severe, se recomandă creşterea intervalului dintre doze. 
 
Nu trebuie să utilizaţi Tramadol retard mai mult timp decât este necesar. Dacă natura şi severitatea bolii 
necesită un tratament îndelungat cu Tramadol retard, medicul dumneavoastră trebuie să verifice la intervale 
regulate dacă şi în ce măsură administrarea este necesară (dacă este necesar cu întreruperi în tratament) şi, în 
acest caz, în ce doză. 
 
Dacă observaţi că efectul medicamentul este prea tare sau prea slab, spuneţi medicului dumneavoastră sau 
farmacistului 
 
Dacă utilizaţi mai mult Tramadol retard decât trebuie> 
 
Dacă dumneavoastră sau altcineva a luat mai mult decât trebuia din Tramadol retard, contactaţi imediat 
medicul dumneavoastră sau farmacistul.  
În cazul supradozajului cu tramadol sunt de aşteptat simptome similare celor care apar în cazul altor 
analgezice cu acţiune centrală (opioide). Aceste simptomele includ: mioză, vărsături, sedare, convulsii şi 
deprimare respiratorie până la stop respirator, hipotensiune, tahicardie, colaps cardiocirculator, şoc 
hipovolemic, tulburări ale conştienţei până la comă. 
 
Dacă uitaţi să utilizaţi Tramadol retard 
Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. 
 
Dacă încetaţi să utilizaţi Tramadol retard 
 
În cazul în care tratamentul cu Tramadol retard este întrerupt prea repede, este posibil ca durerea să revină. 
Dacă doriţi să întrerupeţi tratamentul datorită reacţiilor adverse neplăcute, adresaţi-vă medicului 
dumneavoastră. 
 
În general, întreruperea tratamentului cu Tramadol retard nu va determina reacţii adverse.  
La unii pacienţi care au utilizat Tramadol retard o perioadă lungă de timp, pot să apară simptome cum sunt 
nelinişte, anxietate, atac de panică, halucinaţii, manifestări cum sunt: senzaţie de mâncărime, senzaţie de 
amorţeală, ţiuit în urechi (tinitus), iritabilitate, insomnie, tremor sau afecţiuni gastrice şi intestinale. 
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Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră 
sau farmacistului. 
 
 
4. Reacţii adverse posibile 
 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 
În general, reacţiile adverse sunt clasificate în funcţie de frecvenţa de apariţie: 
Foarte frecvente: afectează mai mult de 1 pacient din 10  
Frecvente: afectează de la 1 până la 10 pacienţi din 100 
Mai puţin frecvente: afectează de la 1 până la 10 pacienţi din 1000 
Rare: afectează de la 1 până la 10 pacienţi din 10000 
Foarte rare: afectează mai puţin de 1 din 10000 pacienţi 
Cu frecvenţă necunoscută nu poate fi estimată din datele disponibile 

 
Foarte frecvente: 
─ ameţeli 
─ greaţă, vărsături. 
 
Frecvente: 
─ durere de cap, somnolenţă 
─ constipaţie, uscăciunea gurii 
─ transpiraţii. 
 
Mai puţin frecvente: 
─ evenimente cardiovasculare (palpitaţii, tahicardie, tensiune arterială scăzută ortostatică sau şoc   
─ cardiovascular).  
─      stare de rău, iritaţie gastrointestinală (flatulenţă) 
─ reacţii alergice ale pielii (cum sunt mâncărimi, erupţii trecătoare pe piele, urticarie) 
─ slăbiciune 
 
Rare: 
─ modificări de stare (de obicei euforie, ocazional disforie), modificări în activitate (de obicei, suprimarea, 
ocazional creştere) şi modificări ale capacităţii cognitive si senzoriale (de exemplu, de comportament 
decizional, tulburări de percepţie) 
─  halucinaţii, confuzie, tulburări de somn şi coşmaruri 
─ dependenţă, sindrom de întrerupere 
─ crize epileptice apar mai ales după doze mari de tramadol sau atunci când administrat concomitent cu alte 
medicamente care scad pragul convulsivant (antidepresive, neuroleptice) 
─ amorţeală, tremor 
─ vedere înceţoşată 
─ bătăi lente ale inimii, creşterea tensiunii arteriale 
─ slăbiciune musculară. 
 
Foarte rare: 
─ reacţie alergică (de exemplu, dificultăţi respiratorii, respiraţie şuierătoare, edem angioneurotic) şi 
anafilaxie. 
─ modificări ale apetitului alimentar 
─ înroşirea feţei 
─ agravarea astmului bronşic (cu toate că nu s-a stabilit relaţia cauzală), deprimare respiratorie 
─ creşterea concentraţiilor enzimelor ficatului 
─ disurie (dificultate de a urina şi retenţie urinară. 
 
Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ nemenţionatǎ în 
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acest prospect, vă rugăm să comunicaţi medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
 
 
5. Cum se păstrează Tramadol retard 
 
A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original. 
 
Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie. 
Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective. 
 
Nu aruncaţi niciun 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 Tramadol retard 
- Substanţa activă este clorhidratul de tramadol. Fiecare comprimat cu eliberare prelumgită 150 mg, 

respectiv 200 mg. 
- Celelalte componente sunt: nucleu-hipromeloză 4000, hipromeloză 100000, celuloză microcristalină, 
lactoză monohidrat, polividonă, dioxid de siliciu coloidal anhidru, stearat de magneziu; film- hipromeloză 6 
cps, talc, macrogol 6000, dioxid de titan (E 171), oxid roşu de fer (E172) şi oxid galben de fer (E172. 
 
Cum arată Tramadol retard şi conţinutul ambalajului 
Tramadol retard 150 mg: comprimate cu eliberare prelungită ovale, biconvexe, de culoare portocaliu deschis 
Tramadol retard 200 mg: comprimate cu eliberare prelungită ovale, biconvexe, de culoare cărămizie. 
 
Sunt disponibile în cutii cu 3 blistere din PVC/Al a câte 10 comprimate cu eliberare prelungită.  
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 
 
KRKA d. d. Novo mesto  
Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto,  
Slovenia 
 
 
Acest prospect a fost revizuit în Ianuarie 2014 
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 Prospect 

Tramadol 50 mg/1 ml soluţie injectabilă 
Tramadol 100 mg/2 ml soluţie injectabilă 

clorhidrat de tramadol 
Compoziţie 

Tramadol 50 mg/1 ml soluţie injectabilă  
1 ml soluţie injectabilă conţine clorhidrat de tramadol 50 mg şi excipienţi: acetat de sodiu anhidru, 

apă pentru preparate injectabile. 
Tramadol 100 mg/2 ml soluţie injectabilă  
2 ml soluţie injectabilă conţine clorhidrat de tramadol 100 mg şi excipienţi: acetat de sodiu anhidru, 

apă pentru preparate injectabile. 

Grupa farmacoterapeutică: analgezice opioide. 

Indicaţii terapeutice 
Tramadolul este indicat în durerea moderată până la severă, acută sau cronică, atunci când 

administrarea pe cale orală nu este posibilă, de exemplu, în durerea din traumatisme (leziuni, fracturi), 
nevralgii severe, durerea din neoplasm şi infarctul miocardic, durere după proceduri diagnostice şi 
terapeutice. 

Contraindicaţii 
Hipersensibilitate la clorhidratul de tramadol sau la oricare dintre excipienţii. 
Intoxicaţie acută cu deprimante ale sistemului nervos central (alcool etilic, antidepresive, 

neuroleptice, sedative, anxiolitice, hipnotice). 
Copii cu vârsta sub 14 ani.  
Tratament cu inhibitori de monoaminoxidază IMAO. 

Precauţii 
Administrarea tramadolului la pacienţii cu predispoziţie la dependenţă (alcoolism, dependenţă la 

medicamente) trebuie evitată. 
Pacienţii cu convulsii trebuie monitorizaţi atent în timpul şi după întreruperea tratamentului 
Tramadolul poate fi utilizat cu precauţie la pacienţii cu presiune intracraniană crescută (de 
exemplu, în caz de traumatism cranio-cerebral) sau boli pulmonare severe. 
La pacienţii cu insuficienţă renală (clearance-ul creatininei sub 30 ml/min), timpul de înjumătăţire 

prin eliminare este prelungit, de aceea se recomandă dublarea intervalului dintre două doze succesive, cel 
puţin la începutul tratamentului. 

La pacienţii cu insuficienţă hepatică, concentraţiile plasmatice sunt crescute, iar timpul de 
înjumătăţire prin eliminare este prelungit din cauza scăderii eliminării pe cale hepatică. De aceea, la aceşti 
pacienţi se recomandă scăderea dozelor sau dublarea intervalului dintre doze. 

Interacţiuni 
Tramadolul nu trebuie utilizat în asociere cu inhibitorii de monoaminoxidază IMAO.  

În caz de administrare în asociere cu medicamente care acţionează asupra sistemului nervos 
central (anestezice, antidepresive, neuroleptice, sedative, anxiolitice, hipnotice) sau consum de alcool 
etilic, există posibilitatea instalării unei acţiuni sinergice, manifestată prin potenţarea sedării sau a 
efectului analgezic. 

Administrarea în asociere cu carbamazepină creşte metabolizarea tramadolului, de aceea este 
necesară creşterea dozei de tramadol. 

Tramadolul poate să inducă convulsii şi să crească potenţialul de a cauza convulsii pentru 
inhibitorie selectivi ai recaptării serotoninei (ISRS), inhibitorii recaptării serotonin-norepinefrinei 
(ISRSN),  
antidepresive triciclice, antipsihotice şi alte medicamente care scad pragul convulsiv (precum 
bupropionă, mirtazapină, tetrahidrocanabinol). 
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Utilizarea tramadolului în asociere cu medicamentele serotoninergice precum inhibitorii 

selectiviai recaptării serotoninei (ISRS), inhibitorii recaptării serotonin-norepinefrinei (ISRSN), 
inhibitorii de monoaminoxidază 
IMAO triptanii, antidepresivele triciclice şi mirtazapina pot cauza toxicitate 
serotoninergică. Sindromul serotoninergic este probabil dacă se observă unul dintre urmatoarele 
simptome: 
- Clonus spontan 
- Clonus inductibil sau ocular cu agitaţie sau diaforeză 
- Tremor şi hiperreflexie 
- Hipertonie şi temperatură corporală > 38°C şi clonus inductibil sau ocular 
Întreruperea medicamentelor serotoninergice de obicei duce către o ameliorare rapidă. Tratamentul 
depinde de tipul şi severitatea simptomelor. 

 
Atenţionări speciale 

Tramadol trebuie utilizat cu precauţie la pacienţii cu sensibilitate crescută la opioide.  
Tramadolul nu trebuie utilizat ca substituent la persoanele dependente de morfină sau alte opioide. 

 
Sarcina şi alăptarea 

Sarcina 
Nu a fost stabilită siguranța utilizării în timpul sarcinii. Dozele mari pot avea efecte nocive asupra 

fătului și nou-născutului. Administrare este permisă numai sub supraveghere medicală strictă, în cazuri 
urgente individuale, dacă beneficiul potențial pentru mamă justifică riscul pentru făt. 
 

Alăptarea 
Trebuie reţinut că în timpul alăptării aproximativ 0,1% din medicament este excretat în laptele 

matern. În general, administrarea unei doze unice de Tramadol nu necesită întreruperea alăptării. 
 
Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje 

Medicamentul determină o influenţă majoră asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a 
folosi utilaje, în special în cazul consumului concomitent de alcool etilic. De aceea, în timpul 
tratamentului se interzice condusul vehiculelor şi folosirea utilajelor. 

 
Doze şi mod de administrare 
Doza trebuie ajustată în funcție de intensitatea durerii şi sensibilităţii individuale ale fiecărui pacient. În 
general, pentru analgezie se utilizează cea mai mică doză eficace.  
 
Doze 
Adulţi şi adolescenţi cu vârsta peste 14 ani: 50 mg până la 100 mg (1 până la 2 fiole de 50 mg sau 1 fiolă 
de 100 mg) administrate intravenos, intramuscular sau subcutanat. 
 
Mod de administrare 
 
Injectările intravenoase trebuie administrate foarte lent sau soluţia injectabilă poate fi diluată într-o soluţie 
perfuzabilă.  
 
Dozele pot fi repetate la interval de 4 până la 6 ore. 
 
Doza maximă la adulţi nu trebuie să depăşească 400 mg. 
 
Pacienţi vârstnici  
În general, la pacienţii cu vârsta până la 75 ani fără insuficienţă hepatică sau renală clinic manifestă nu 
este necesară ajustarea dozei. La pacienţii vârstnici de peste 75 ani, timpul de eliminare poate fi prelungit. 
De aceea, dacă este necesar, se poate mări şi intervalul dintre doze. 
Doza zilnică administrată pacienţii vârstnici de peste 75 ani nu trebuie să depăşească 300 mg. 
 
Insuficienţă renală/dializă şi insuficienţă hepatică  
La pacienţii cu insuficienţă renală şi/sau hepatică, timpul de eliminare este prelungit. La aceşti pacienţi 
trebuie luată în considerare creşterea intervalului dintre dozele administrate, conform necesităţilor 
individuale. 



 3

 
Copii cu vârsta sub 14 ani: 
Eficacitatea şi siguranţa administrării de tramadolului la copii sub 14 ani nu a fost stabilită. 

 
Reacţii adverse 
- Foarte frecvente (1/10)  
- Frecvente (1/100 la <1/10)  
- Mai puţin frecvente (1/1000 la <1/100)  
- Rare (1/10000 la <1/1000) 
- Foarte rare (<1/10000), 
- Cu frecvenţă necunoscută (nu poate fi estimată din datele disponibile). 
- Reacțiile adverse la tramadol au fost observate cel mai frecvent la nivelul tractului gastro-intestinal 

și sistemului nervos central. Acestea au apărut la aproximativ 5% până la 30% dintre pacienții 
tratați cu tramadol, în doze recomandate. 

 
 Foarte 

frecvente 
Frecvente Mai puţin 

frecvente 
Rare Foarte rare 

Tulburări 
metabolice şi de 
nutriţie 

  anorexie   

Tulburări 
psihice 

  anxietate, 
confuzie, 
somnolenţă 

euforie, 
labilitate 
emoţională, 
tulburări ale 
somnului, 
tulburări 
cognitive, 
halucinaţii, 
amnezie 

 

Tulburări ale 
sistemului 
nervos 

ameţeli vertij, 
cefalee 

 tulburări ale 
coordonării 
motorii, 
convulsii, 
parestezii, 
tremor, 
tulburări ale 
concentrării 

 

Tulburări 
oculare 

    tulburări 
vizuale 

Tulburări 
cardiace 

   tahicardie, 
palpitaţii, 
colaps 
cardiovascular 

 

Tulburări 
vasculare 

  vasodilataţie sincopă, 
hipotensiune 
arterială 
ortostatică, 
hipertensiune 
arterială 

 

Tulburări 
gastro-
intestinale 

greaţă constipaţie, 
vărsături, 
diaree, 
xerostomie 

dispepsie, 
durere 
abdominală, 
flatulenţă 

tulburări de 
deglutiţie 

 

Tulburări 
hepatobiliare  

     

Afecţiuni 
cutanate şi ale 
ţesutului 
subcutanat 

 sudoraţie erupţie 
cutanată 
tranzitorie, 
prurit 

angioedem, 
urticarie 
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 Foarte 
frecvente 

Frecvente Mai puţin 
frecvente 

Rare Foarte rare 

Tulburări 
musculo-
scheletice şi ale 
ţesutului 
conjunctiv 

   creşterea 
tonusului 
muscular 
 

 

Tulburări 
renale şi ale 
căilor urinare 

  retenţie 
urinară, 
polakiurie 

disurie  

Tulburări ale 
aparatului 
genital şi 
sânului 

  semne de 
menopauză, 
tulburări 
menstruale 

  

Tulburări 
generale şi la 
nivelul locului 
de administrare 

   mers anormal, 
astenie 

 

Investigaţii 
diagnostice 

   scăderea 
greutăţii 
corporale 

 

 
Pot apărea următoarele simptome de întrerupere, similare celor care apar la întreruperea opiaceelor: 
agitație, anxietate, nervozitate, insomnie, hiperkinezie, tremor și simptome gastro-intestinale. Alte 
simptome care au fost foarte rar observate la întreruperea tramadolului includ: atacuri de panică, anxietate 
severă, halucinații, parestezii, tinitus și simptome SNC neobișnuite. 
 
Raportarea reacţiilor adverse suspectate 
Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru 
permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul 
sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de 
raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a 
Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro. 

 
Supradozaj 
Simptome 
Dozele care depăşesc considerabil pe cele recomandate pot determina următoarele semne de intoxicaţie: 
tulburări ale conştienţei (inclusiv comă), convulsii cerebrale generalizate, scăderea tensiunii arteriale, 
tahicardie, pupile îngustate sau dilatate, insuficienţă respiratorie. 
 
Tratament 
În cazurile severe de intoxicaţie cu pierderea conştienţei şi respiraţie superficială, trebuie administrată 
naloxonă, iar în convulsii cerebrale, diazepam intravenos. 

 
Păstrare 

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj. 
A se păstra la temperaturi între sub 25ºC, în ambalajul original. 
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. 

 
Ambalaj 

Tramadol, solutie injectabila 50 mg/ml  
Cutie cu 5 fiole a 1 ml soluţie injectabilă. 
Tramadol, solutie injectabila 100 mg/2ml.  
Cutie cu 5 fiole a 2 ml soluţie injectabilă. 

 
Fabricant  

KRKA, d.d., Novo mesto, Slovenia 
 
Deţinătorul Autorizaţiei de punere de piaţă 

KRKA, d.d., Novo mesto 
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Smarješka cesta 6 
8501 Novo mesto, Slovenia 

 
Data ultimei verificări a prospectului 

 
Decembrie 2017. 
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