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Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova
INSTRUCŢIUNE PENTRU ADMINISTRARE

HIDROCORTIZONĂ
suspensie injectabilă

DENUMIREA COMERCIALĂ
Hidrocortizonă.
DCI-ul substanței active 
Hydrocortisonum.
COMPOZIŢIA 
1 ml suspensie injectabilă conţine:
substanţa activă: acetat de hidrocortizonă 25 mg. 
excipienți: propilenglicol, sorbitol (E420), polividonă, clorură de sodiu, al-
cool benzilic, apă pentru injecţii.
FORMA FARMACEUTICĂ
Suspensie injectabilă.
DESCRIEREA MEDICAMENTULUI
Suspensie de culoare albă sau albă cu nuanță gălbuie. La stocare se se-
pară un strat de lichid transparent, iar la agitare intensă omogenitatea 
se restabileşte.
GRUPA FARMACOTERAPEUTICĂ şi codul АТС
Corticosteroizi pentru uz sistemic. Glucocorticoid, H02AB09.
PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE
Proprietăţile farmacodinamice
Acetatul de hidrocortizon face parte din grupa glucocorticosteroizilor na-
turali. Manifestă acţiune antişoc, antitoxică, imunosupresivă, antiexsudati-
vă, antipruriginoasă, antiinflamatoare, desensibilizantă, antialergică. Inhibă 
reacţiile de hipersensibilitate, procesele proliferative şi exsudative în foca-
rul de infecţie. Acetatul de hidrocortizon îşi realizează acţiunea prin inter-
mediul receptorilor intracelulari specifici. Acţiunea antiinflamatoare constă 
în inhibiţia tuturor fazelor de inflamaţie: stabilizarea membranelor celulare 
şi subcelulare, scăderea eliberării enzimelor proteolitice din lizozomi, inhi-
biția formării anionului superoxid şi altor radicali liberi. Hidrocortizonul 
inhibă eliberarea mediatorilor inflamaţiei, inclusiv a interleukinei-1(IL-1), 
histaminei, serotoninei, bradikininei, etc.; inhibă sinteza acidului arahidonic 
din fosfolipide şi sinteza prostaglandinelor, leucotrienelor, tromboxanului. 
Reduce infiltratele celulare inflamatoare, scade migrarea leucocitelor şi lim-
focitelor în focarul de inflamaţie. Inhibă reacţiile conjunctivale tisulare pe 
parcursul procesului inflamator şi reduce intensitatea formării ţesutului ci-
catricial. Micşorează cantitatea macrofagilor producători de acid hialuronic, 
inhibă hialuronidaza şi contribuie la scăderea permeabilităţii capilarelor. 
Inhibă producerea colagenazei şi activează sinteza inhibitorilor de protea-
ze. Scade sinteza şi intensifică catabolismul proteinelor în ţesutul muscular. 
Stimulând receptorii pentru steroizi, induce formarea unor proteine specifi-
ce - lipocortine. Posedă acţiune contrinsulară, sporind nivelul glicogenului 
în ficat şi provocând hiperglicemie. Reţine sodiul şi apa în organism, mărind 
volumul sângelui circulant şi tensiunea arterială (acţiune antişoc).
Stimulează excreţia ionilor de potasiu, scade absorbţia calciului din trac-
tul digestiv, reduce mineralizarea ţestului osos.
Ca şi alţi glucocorticoizi, hidrocortizonul scade numărul de T-limfocite în 
sânge, micşorând astfel influenţa T-helperilor asupra B-limfocitelor, inhi-
bă formarea complexelor imune, atenuând manifestările clinice ale reac-
ţiilor alergice.
Proprietăţile farmacocinetice 
Hidrocortizonul, administrat local, se poate absorbi şi manifesta acţiune 
sistemică. Se absoarbe comparativ lent de la locul administrării. Până la 
90 % se fixează de proteinele plasmatice (cu transcortina - 80 % şi albumi-
na -10 %), circa 10 % se află sub formă de fracţie liberă. Se metabolizează 
în ficat. Spre deosebire de preparatele sintetice, penetrează neînsemnat 
bariera placentară (până la 67 % de preparat se scindează în placentă pâ-
nă la metaboliţi inactivi). Metaboliți hidrocortizonului se elimină prepon-
derent pe cale renală. 
INDICAŢII TERAPEUTICE
Osteoartrită, diverse monoartroze (ale articulaţiilor genunchiului, cotului, 
coxofemurală), artrită reumatică şi artrite de altă etiologie (cu excepţia ar-
tritelor de geneză tuberculoasă şi gonoreică). Periartrită scapulo-humera-
lă, bursită, epicondilită, tendovaginită. Înainte de intervenţii chirurgicale 
pe articulaţii anchilozate. Ca terapie locală suplimentară la tratamentul 
sistemic cu corticosteroizi.
DOZE Şl MOD DE ADMINISTRARE 
Înainte de administrare conţinutul fiolei se agită până la formarea unei 
suspensii omogene.
Adulţilor şi copiilor cu vârsta peste 14 ani: doza la o priză depinde de 
mărimea articulaţiei şi severitatea afecţiunii - 5-50 mg hidrocortizon in-
traarticular sau periarticular.
Timp de 24 ore adulţilor se poate de efectuat injecţii nu mai mult decât 
în trei articulaţii.
Copiilor: doza la o priză depinde de mărimea articulaţiei şi severitatea 
afecţiunii - 5-30 mg hidrocortizon intraarticular sau periarticular.
Acţiunea terapeutică a preparatului la administrarea intraarticulară se in-
stalează peste 6-24 ore şi se menţine de la câteva zile până la câteva săptă-
mâni. Administrarea repetată a preparatului e posibilă peste 3 săptămâni.
Preparatul nu se administrează nemijlocit în tendon, de aceea în tendinită 
preparatul se introduce în teaca tendonului.
Preparatul nu poate fi utilizat pentru terapia corticosteroidă sistemică.
REACŢII ADVERSE
La administrarea intraarticulară a preparatelor steroidiene, poate apărea 
edem sau durere în locul injectării. De obicei aceste fenomene dispar 
spontan peste câteva ore de la administrare.
Pe fondalul administrării îndelungate şi necontrolate a suspensiei de ace-
tat de hidrocortizon, pot apărea reacţii adverse similare pentru toţi glu-
corticosteroizii (cu acţiune sistemică).
- Tulburări hematologice şi limfatice: leucocitoză, trombembolie.
- Tulburări endocrine: suprimarea funcţiei suprarenalelor, inclusiv la ad-

ministrarea îndelungată sau în doze crescute; sindromul Iţenko-Cushing, 
scăderea toleranţei la carbohidraţi şi creşterea necesităţii de insulină sau 
de antidiabetice orale; retenţia dezvoltării sexuale la copii, tulburări men-
struale.

- Tulburări metabolice şi de nutriție: retenţie sodică şi retenţie hidrică; 
hipokaliemie, alcaloză hipokaliemică.

- Tulburări psihice: insomnie, agitaţie, euforie, depresie, convulsii.
- Tulburări ale sistemului nervos: cefalee, vertij.
- Tulburări oculare: hipertensiune intraoculară, glaucom, exoftalm, ul-

cer cornean; creşte riscul de dezvoltare a cataractei la copii.
- Tulburări cardiace: insuficienţă cardiacă.
- Tulburări vasculare: hipertensiune arterială.
- Tulburări gastrointestinale: ulcer peptic cu posibilă perforaţie şi he-

moragie, hemoragii gastrice, pancreatită, esofagită, creşterea poftei de 
mâncare, greaţă, vomă.

- Tulburări musculo-scheletice şi ale țesutului conjuctiv: necroză aseptică, 
      miopatie indusă de administrarea de steroizi, osteoporoză, retard fizic la copii.
- Afecțiuni cutanate şi ale țesutului subcutanat: hirsutism, hipopig-

mentare, vindecarea latentă a plăgilor, atrofia tegumentelor, vergeturi, 
acnee, prurit, foliculită, iritaţie, subţierea şi hipersensibilitatea tegu-
mentelor, dilatarea capilarelor cutanate.

- Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare: infecţii opor-
tuniste, exacerbarea tuberculozei latente, hipersensibilitate, stare de 
rău general; ocazional sunt posibile reacţii alergice.

CONTRAINDICAŢII
Hipersensibilitate la componentele preparatului. 
Infecţiile intraarticulare. 
Primul trimestru de sarcină. 
Afecţiuni infecţioase şi septicemie fără tratament antibacterian. 
Sindromul Iţenco-Cushing. 
Tratamentul afecţiunilor tendonului Achile. 
Perioada de vaccinare. 
Ulcer peptic gastric şi duodenal. 
Osteoporoza. 
Tendinţă la tromboembolii. 
Insuficienţă renală. 
Hipertensiune arterială severă. 
Herpes simplex. 
Varicela. 
Tuberculoza în forma activă. 
Sifilis.
SUPRADOZAJ
Nu există sindrom clinic caracteristic în supradozarea cu acetat de hidro-
cortizon.
Simptome: reacţii adverse locale şi sistemice. 
Tratament: simptomatic. Nu există un antidot specific în supradozarea se-
veră, este posibilă efectuarea dializei.
ATENŢIONĂRI Şl PRECAUŢII SPECIALE DE UTILIZARE
Administrarea corticosteroizilor intraarticular poate creşte posibilitatea 
reapariţiei proceselor inflamatorii. Preparatul se va administra numai în 
condiţii aseptice din cauza pericolului de infecţii bacteriene locale, în tim-
pul tratamentului cu hidrocortizon pacienţii nu vor fi vaccinaţi din cauza 
apariţiei complicaţiilor neurologice şi a inhibării producerii de anticorpi. 
Pe perioada tratamentului cu glucorticosteroizi se poate reduce capacita-
tea organismului de a localiza infecţia. Administrarea dozelor uzuale şi a 
dozelor crescute de glucorticosteroizi poate determina creşterea tensiu-
nii arteriale, creşterea retenţiei de sodiu şi apă în organism şi stimularea 
eliminării potasiului din organism. Toţi glucorticosteroizii accelerează eli-
minarea calciului din organism.
În tuberculoza latentă se admite administrarea preparatului concomitent 
cu tuberculostatice. În afecţiuni infecţioase se va administra cu precauţie 
şi numai în combinaţie cu un tratament specific antibacterian. În perioada 
tratamentului cu acetat de hidrocortizon este necesară ajustarea dozelor la 
preparatele antidiabetice orale şi anticoagulante. Este necesară monitoriza-
rea metabolismului electrolitic la administrarea concomitentă de diuretice.
La administrarea îndelungată este necesară administrarea preparatelor 
de potasiu, pentru prevenirea hipokaliemiei. În perioada copilăriei şi în 
adolescenţă preparatul se va administra în doze minime eficace, din cau-
za posibilităţii retenţiei de creştere. În timpul tratamentului, se va moni-
toriza nivelul tensiunii arteriale, analiza de urină şi analiza maselor fecale. 
Finisarea tratamentului se va efectua prin reducerea treptată a dozelor.
La administrarea concomitentă cu salicilaţi, odată cu reducerea dozei de 
glucocorticosteroizi, se va reduce concomitent doza de salicilaţi.
Se va administra cu precauţie la pacienţii cu psihoze în anamneză, diabet 
zaharat (inclusiv în anamneza familiară), hipertensiune arterială, glau-
com, miopatie steroidă, epilepsie, tuberculoză în anamneză.
Acest medicament conține alcool benzilic și nu trebuie administrat la 
prematuri sau nou-născuți. Poate provoca reacții toxice și anafilactoide 
la sugari și copii sub 3 ani.
Acest medicament conține sorbitol. Pacienții cu afecțiuni ereditare rare 
de intoleranţă la fructoză nu trebuie să utilizeze acest medicament. Poate 
avea efecte laxative.
Acest preparat conține propinelglicol. Poate provoca iritații cutanate. Poate 
provoca simptome asemănătoare celor provocate de consumul de alcool. 
Copii. 
Pentru tratamentul copiilor, în perioada de creştere, preparatul se va ad-
ministra numai la indicaţii absolute.
Administrarea în sarcină şi perioada de alăptare
În primul trimestru de sarcină administrarea preparatului este contraindi-
cată. Preparatul se va administra numai după evaluarea riguroasă a rapor-
tului dintre beneficiul scontat pentru mamă şi riscul potenţial pentru făt. 
Glucorticosteroizii sunt excretaţi în laptele matern, astfel pe tot parcursul 
tratamentului, se va sista alăptarea.
Influența asupra capacității de a conduce vehicule şi de a manevra utilaje
Nu există date care ar confirma că administrarea preparatului influenţea-
ză viteza reacţiei în timpul conducerii vehiculelor sau manevrare a utilaje-
lor. În caz de apariţie a reacţiilor adverse precum vertijul, crampele ş.a., se 
va exclude lucrul ce necesită o atenţie sporită.
INTERACŢIUNI CU ALTE MEDICAMENTE, ALTE TIPURI DE 
INTERACȚIUNI
Pacienţilor cu maladia Addison nu se recomandă administrarea conco-
mitentă a preparatului cu barbiturice din cauza posibilităţii apariţiei stării 
de criză.
Se va administra cu precauţie concomitent cu:
- barbiturice, fenilbutazonă, fenitoină, rifampicină – pot reduce efectul 

corticosteroid;
- antidiabetice orale - din cauza reducerii eficacităţii este necesară majo-

rarea dozei de antidiabetice;
- anticoagulante - potenţarea sau reducerea efectului anticoagulant;
- salicilaţi - se poate majora concentraţia plasmatică a salicilaţilor, se mă-

reşte riscul hemoragiilor gastrointestinale sau apariţia ulcerelor;
- amfotericină, diuretice, teofilină, digoxină, digitalice - creşte riscul hi-

pokaliemiei;
- contraceptive orale - creşte concentraţia glucocorticoizilor în sânge;
- preparate antihipertensive - corticoisteroizii reduc activitatea antihi-

pertensivelor;
- mifepriston - se reduce activitatea corticoisteroizilor.
PREZENTARE, AMBALAJ
Suspensie injectabilă 25 mg/ml, câte 2 ml în fiole. Cîte 10 fiole împreună 
cu instrucțiunea pentru administrare se plasează în cutie de carton.
PĂSTRARE
A se păstra la temperaturi sub 25 °C. A nu se congela.
A se păstra în ambalaj original, pentru a fi protejat de lumină şi umiditate.
A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor!
TERMEN DE VALABILITATE
3 ani. A nu se utiliza după data de expirare indicată pe ambalaj.
STATUTUL LEGAL
Cu prescripţie medicală.
DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI
Octombrie 2013.
DEȚINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE
SC Balkan Pharmaceuticals SRL, Republica Moldova.
NUMELE ŞI ADRESA PRODUCĂTORULUI
SC Balkan Pharmaceuticals SRL
str. N. Grădescu, 4, mun. Chişinău, Republica Moldova
La apariţia oricărei reacţii adverse informaţi secţia de farmacovigilenţă 
a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale (tel. 022-88-43-38)


