
PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR/PACIENT

GRIPP OFF
comprimate 251 mg + 61,2 mg + 2,54 mg

paracetamol, clorhidrat de pseudoefedrină, maleat de clorfeniramină

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe 
să luaţi acest medicament deoarece conţine informaţii importante 
pentru dumneavoastră.
- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.
- Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dum-

neavoastră sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu 

trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au ace-
leaşi semne de boală ca 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.

Ce găsiţi în acest prospect:
1. Ce este GRIPP OFF şi pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi GRIPP OFF
3. Cum să luaţi GRIPP OFF
4. Reacţii adverse posibile
5. Cum se păstrează GRIPP OFF
6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii

1. Ce este GRIPP OFF şi pentru ce se utilizează
GRIPP OFF este un medicament combinat ce conţine paracetamol (sub-
stanţă cu proprietăţi analgezice şi antipiretice), clorhidrat de pseudoefe-
drină (substanţă care produce decongestionarea nazală) și maleat de clor-
feniramină (previne simptomele alergiilor cum este rinita).
GRIPP OFF comprimate este indicat pentru ameliorarea simptomelor aso-
ciate cu răceală, gripă şi rinită alergică precum:
- secreţie nazală excesivă;
- strănut;
- congestie nazală şi sinusală;
- hiperemie nazală şi oftalmică;
- prurit oftalmic, lăcrimare excesivă;
- cefalee;
- dureri la nivelul sinusurilor;
- durere în gât;
- mialgii, artralgii;
- febră;
- slăbiciune generală, etc.

2. Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi GRIPP OFF
Nu luaţi GRIPP OFF dacă:
- sunteţi alergic (hipersensibil) la paracetamol sau la oricare dintre ce-

lelalte componente ale preparatului;
- dacă utilizaţi în acelaşi timp alte medicamente decongestionante;
- dacă aveţi feocromocitom;
- dacă aveţi glaucom cu unghi inchis;
- dacă aveţi insuficienţă renală sau hepatică severă, hipertensiune, hi-

pertiroidie, diabet zaharat, afecţiuni cardiace severe;
- dacă aţi utilizat antidepresive triciclice sau beta-blocante sau dacă aţi 

utilizat în ultimele două săptămâni inhibitori de monoaminoxidază;
- în abuz de alcool etilic;
- dacă sunteţi însărcinată sau alăptaţi.

GRIPP OFF nu se administrează la copiii cu vârsta sub 12 ani.

Atenţionări şi precauţii
Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului înainte să luaţi 
GRIPP OFF:
- dacă aveţi insuficienţă renală;
- dacă aveţi insuficienţă hepatică, obstrucție a căilor biliare;
- dacă aveți boli cardiovasculare severe, cardiopatie ischemică, boli 

ocluzive vasculare (de exemplu, fenomenul Raynaud);
- dacă aveţi hipertrofie a prostatei, obstrucții ale colului vezicii urinare;
- dacă aveți astm bronșic;
- dacă utilizaţi alte medicamete cum ar fi decongestionante, remedii 

anorexigene şi psihostimulante cum ar amfetamina, medicamente ce 
conţin warfarină;

- atenție specială este necesară pentru determinarea dozei la pacien-
ții vârstnici, datorită sensibilității lor mai mare la acest tip de medi-
camente. Efectul medicamentului asupra sistemului nervos central 
poate fi în special crescut.

Dozele recomnadate nu trebuie depăşite.

GRIPP OFF împreună cu alte medicamente
Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi, aţi luat re-
cent sau s-ar putea să luaţi orice alte medicamente.

Dacă luaţi oricare dintre următoarele medicamente trebuie să aveţi grijă, 
deoarece acestea pot interacţiona cu GRIPP OFF:
- medicamente inductoare enzimatice (fenobarbital, fenitoină, rifam-

picină);
- metoclopramidă sau domperidonă;
- colestiramină;
- probenecid;
- cloramfenicol;
- fenitoina;
- inhibitori de monoaminoxidază (inclusiv moclobemidă);
- atropină şi alte anticolinergice;
- beta-blocante şi alte antihipertensive (inclusiv debrisochină, guane-

tidină, rezerpină, metildopa);
- deprimante ale sistemului nervos central (antidepresive sedative, 

barbiturice, hipnotice, analgezice opioide, metadonă, neuroleptice, 
anxiolitice): asocierea cu clorfenamina creşte riscul de deprimare 
centrală;

- alte antihistaminice utilizate în combinaţii pentru tratamentul simp-
tomelor din răceală sau pentru tuse: creşte efectul sedative;

- digoxină şi glicozide cardiace;
- alcaloizi din ergot (ergotamină şi metilsergid);
- warfarină şi alte cumarine;
- hipnotice sau anxiolitice.

Asiguraţi-vă că medicul dumneavoastră sau farmacistul cunosc faptul că 
dumneavoastră luaţi aceste medicamente înainte de a vă indica GRIPP OFF.

GRIPP OFF împreună cu alimente, băuturi şi alcool
Comprimatele GRIPP OFF sunt destinate pentru administrare orală.      
GRIPP OFF poate fi luat cu sau fără alimente. Dacă este luat cu alimente 
sau la scurt timp după masă, începerea acţiunii sale poate fi întârziată. 
Totuşi administrarea acestuia cu alimente îmbunătăţeşte tolerabilitatea 
medicamentului şi reduce probabilitatea tulburărilor gastro-intestinale.                      
În timpul tratamentului nu este recomandabil consumul de băuturi alco-
olice şi fumatul.

Sarcina, alăptarea şi fertilitatea
Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recoman-
dări înainte de a lua orice medicament.
Spuneţi medicului dumneavoastră dacă sunteţi gravidă, încercaţi să 
rămâneţi gravidă sau alăptaţi.
GRIPP OFF nu trebuie luat de către femeile însărcinate şi de către cele care 
alăptează.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor
Datorită posibilităţii apariţiei ameţelilor, vederii înceţoşate şi tulburărilor 
psihomotorii, somnolenţei sau oboselii medicamentul poate influenţa ne-
gativ capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

3. Cum să luaţi GRIPP OFF
Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul sau 
farmacistul. Discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă 
nu sunteţi sigur.

Doze
Adulţi şi copii cu vârsta peste 12 ani
Câte 1 comprimat fiecare 6 ore.
Doza zilnică recomandată constituie până la 4 comprimate pe zi.

Dozarea la pacienţii cu afectarea funcţiei renale
La pacienţii cu afectarea moderată sau uşoară a funcţiei renale se reco-
mandă de respectat intervalul dintre prize până la 8-12 ore.

Mod de administrare
GRIPP OFF comprimate se administrează oral.

Administrarea la copii şi adolescenţi
GRIPP OFF nu este recomandat copiilor cu vârsta sub 12 ani.

Administrarea la pacienţiii cu insuficienţă hepatică sau renală
GRIPP OFF este contraindicat la pacienţii cu insuficienţă hepatică sau rena-
lă severă (gravă).

Dacă luaţi mai mult GRIPP OFF decât trebuie
Dacă aţi luat sau credeţi că aţi luat mai mult GRIPP OFF decât trebuie (su-
pradozaj), spuneţi imediat medicului dumneavoastră sau prezentaţi-vă la 
cea mai apropiată unitate medicală, chiar dacă vă simţiţi bine. Luaţi cu dum-
neavoastră prospectul şi ambalajul, chiar dacă acesta din urmă este gol.

Dacă uitaţi să luaţi GRIPP OFF
Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată.
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, 
adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacţii adverse posibile
Ca toate medicamentele, GRIPP OFF poate provoca reacţii adverse, cu 
toate că nu apar la toate persoanele.
Dacă manifestaţi una dintre simptomele de mai jos, spuneţi imediat     
medicului dumneavoastră:

Reacţiile adverse sunt prezentate conform frecvenţei de apariţie folosind 
următoarea convenţie:

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                                   care afectează mai puţin de 1 din 10000 pacienţi 
Cu frecvenţă necunoscută    care nu poate fi estimată din datele disponibile.

Reacţiile adverse pot fi reduse la minimum prin utilizarea celei mai mici 
doze eficace pentru cea mai scurtă perioadă necesară controlării simpto-
melor.

Determinate de paracetamol
Frecvente: cefalee, insomnie, agitaţie, constipaţii, greaţă, vomă, prurit.
Rare: trombocitopenie, leucopenie, neutropenie, reacţii de hipersensibili-
tate (hiperemie cutanată, erupţii cutanate, urticarie).
Cu frecvenţă necunoscută: sindrom Stevens-Johnson, necroliză epidermală 
toxică.

Determinate de pseudoefedrină 
Frecvente: cefalee, insomnie, anxietate, nervozitate, agitație. Efectele 
pseudoefedrinei asupra sistemului nervos central sunt mai frecvente la co-
pii și vârstnici, tahiaritmie, hipertensiune arterială, greaţă, vomă.
Rare: halucinaţii, erupţii cutanate, hipertranspiraţie.
Foarte rare: glaucom cu unghi închis, retenţie urinară.

Determinate de clorfeniramină
Frecvente: somnolență, cefalee, vertij, reducerea activităţii psihomotorii, 
tinnitus, vedere încețoșată, constipaţie, diaree, greață, vărsături, xerosto-
mie, retenție de urină.
Rare: tulburări hematologice, reacții de hipersensibilitate (inclusiv      
bronchospasm, edem angioneurotic, anafilaxie, erupții cutanate, reacții de 
fotosensibilitate), glaucoma cu unghi închis, palpitații, aritmii, hipotensi-
une arterială, disfuncție hepatica, efecte extrapiramidale, vertij, confuzie, 
depresie, tulburări de somn, tremor, convulsii.
Cu frecvență necunoscută: dermatita exfoliativă.

Raportarea reacţiilor adverse
Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoas-
tră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţio-
nate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse direct 
prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt pu-
blicate pe web-site-ul Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale: 
www.amed.md sau e-mail: farmacovigilenta@amed.md.
Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii 
suplimentare privind siguranţa acestui medicament.

5. Cum se păstrează GRIPP OFF
GRIPP OFF se păstrează la loc protejat de lumină la temperatura sub 250 C. 
Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi 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.
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 GRIPP OFF
Un comprimat conține substanţele active paracetamol 251 mg, clorhidrat  
de pseudoefedrină 61,2 mg, maleat de clorfeniramină 2,54 mg. 
Celelalte componente sunt: Povidon K-25 (polivinilpirolidonă), Amidon de 
porumb, Acid stearic, Dioxid de siliciu coloidal anhidru, Stearat de magne-
ziu, Celuloză microcristalină, Croscarmeloză sodică.

Cum arată GRIPP OFF şi conţinutul ambalajului
GRIPP OFF se prezintă sun formă de comprimate rotunde de culoare albă 
sau albă cu nuanță gălbuie, biconvexe, cu aspect uniform, structura com-
pactă şi omogenă, cu incrustaţie „BP” pe una din feţe. 

Mărimi de ambalaj disponibile
Blistere a câte 10 comprimate. Câte 1 sau 3 blistere în cutie de carton.

Deţinătorul certificatului de înregistrare şi fabricantul 
Deţinătorul certificatului de înregistrare
SC Balkan Pharmaceuticals SRL
str. N. Grădescu, 4, MD-2002, or. Chișinău, Republica Moldova

Fabricantul
SC Balkan Pharmaceuticals SRL
str. Industrială, 7/A, MD-2091, or. Sîngera, Republica Moldova

Acest prospect a fost revizuit în August 2018

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul 
Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale (AMDM) http://no-
menclator.amed.md.

http://www.amed.md
mailto:farmacovigilenta@amed.md
http://nomenclator.amed.md
http://nomenclator.amed.md

	_GoBack

