
PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU CONSUMATOR/PACIENT

Alergostop 20 mg/ml soluţie injectabilă
Clorhidrat de cloropiramină

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe 
să utilizaţi acest medicament deoarece conţine informaţii impor-
tante 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 
aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră.
- Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dum-
neavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacţii ad-
verse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4.

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

1. Ce este Alergostop şi pentru ce se utilizează
Alergostop face parte din grupul medicamentelor cu acțiune antia-
lergică numite antihistaminice sistemice. Substanța activă a acestui 
medicament este clorhidrat de cloropiramină.
Alergostop este indicat în maladii alergice ca:

- rinită alergică sezonieră;
- conjunctivită;
- urticarie;
- dermografism;
- dermatită alergică de contact;
- alergie alimentară şi medicamentoasă;
- alergie la înţepături de insecte;
- prurit cutanat.

Deasemenea, Alergostop este indicat ca tratament adjuvant a reacți-
ilor sistemice anafilactice şi edemului angioneurotic.

2. Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Alergostop 
Nu utilizaţi Alergostop:
- dacă sunteţi alergic la substanța activă cloropiramina sau la oricare 
dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la 
punctul 6);
- dacă aveţi un obstacol pe căile urinare, cu oligurie (eliminare de uri-
nă în cantităţi foarte mici) avînd concomitent o patologie a prostate;
- dacă suferiți de ulcer gastric sau duodenal în faza de acutizare;
- dacă sunteți în acces de astm bronşic;
- dacă aveți patologie a ochilor numită glaucoma;
- dacă aveți infarct miocardic sau patologii de ritm ale inimii;
- dacă sînteți însărcinată sau alăptaţi;
- nu se administrează nou-născuţilor şi prematurilor;
- dacă administrați concomitent medicamente din grupa inhibitorilor 
MAO.
Dacă aveţi neclarități sau orice întrebări suplimentare la acest capitol, 
adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Atenţionări şi precauţii
Înainte să utilizaţi Alergostop, adresaţi-vă medicului dumneavoastră. 
Acest medicament este indicat pentru administrare cu prescripție 
medicală.
Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Alergostop:

- Alergostop se administrează cu precauţie la vârstnici, deoarece  
ei mai frecvent provoacă reacţii adverse.

- La pacienţii cu tulburări ale funcţiei hepatice poate fi necesară 
micşorarea dozei din cauza încetinirii metabolizării preparatu-
lui în maladiile hepatice.

- La pacienţii cu tulburări ale funcţiei renale poate fi necesară 
modificarea regimului de dozare şi scăderea dozei, deoarece 
preparatul se elimină preponderent pe cale renală. 

- Administrarea preparatului seara poate accentua simptomele 
esofagitei de reflux.

- La administrarea concomitentă cu preparatele ototoxice cloro-
piramina poate masca semnele precoce de ototoxicitate.

- Alcoolul intensifică efectul sedativ al antihistaminicelor, de 
aceea trebuie evitat consumul băuturilor alcoolice în timpul 
administrării cloropiraminei. 

Administrarea îndelungată a antihistaminicelor (grupa medicamen-
telor din care face parte Alergostop) rareori poate determina dere-
glări din partea sistemului hematopoietic cu modificarea numărului 
celulelor sanguine sau calitatea lor (leucopenie, agranulocitoză, tro-
mbocitopenie, anemie hemolitică). La apariţia febrei de origine ne-
clară, laringitei (patologie injlamatorii a laringelui), ulceraţiilor buca-
le, palidităţii, icterului (schimbarea culorii pielii în galben), hemoragi-
ilor neobişnuite şi hemostazei (oprirea hemoragilor) dificile în timpul 
administrării îndelungate a preparatului, se recomandă  aprecierea 
numărului de celule sanguine. În cazul dereglărilor hematopoiezei 
(fiormarea celulelor sanguine) se sistează administrarea preparatului.
Dacă aveţi neclarități sau orice întrebări suplimentare la acest capitol, 
adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Copii
La prematuri și noi-născuți preparatul este contraindicat.

Alergostop împreună cu alte medicamente
Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului 
dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre 
medicamentele eliberate fără prescripţie medicală, dar în special ur-
mătoarele: 
- preparatelor utilizate în anestezia generală, hipnoticelor, tranchili-
zantelor, analgezicilor, inhibitorilor MAO, antidepresivelor triciclice, 
atropinei şi simpatoliticelor.
La administrarea concomitentă a Alergostop cu cafeina sau fenami-
na se observă reducerea sau înlăturarea efectului inhibitor al cloropi-
raminei asupra sistemului nervos central.
Preparatele antihistaminice suprimă reacţiile cutanate ca răspuns la 
probele cutanate alergice, astfel se recomandă sistarea preparatului 
cu câteva zile înainte de efectuarea acestor probe cutanate. Alcoolul 
administrat concomitent intensifică efectul sedativ, de aceea trebuie 
evitat consumul băuturilor alcoolice în timpul tratamentului cu clo-
ropiramină. 

Sarcina, alăptarea şi fertilitatea
Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau 
intenţionaţi să rămâneţi gravidă, adresaţi-vă medicului sau farmacis-
tului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.
Alergostop nu trebuie administrată în timpul sarcinii sau perioadei de 
alăptare, cu excepţia cazurilor în care este absolut necesar şi numai 
dacă beneficiul terapeutic matern justifică riscul potenţial pentru făt.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor
Produsul poate induce, preponderent în perioada iniţială a tratamen-
tului, somnolenţă şi dereglarea funcţiilor psihomotorii. Din aceste con-
siderente, la începutul tratamentului, se interzice conducerea autove-
hiculelor şi manevrarea utilajului tehnic cu risc de accidentare mărit. 
Durata şi gradul restricţiilor se determină individual de către medic.

3. Cum să utilizaţi Alergostop
Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus me-
dicul. Discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă 
nu sunteţi sigur.
Alergostop trebuie să vi se administreze de către medicul dumnea-
voastră sau de către asistenta medicală.

Regim de dozare
Adulţi: doza nictemerală de obicei constituie 20-40 mg (1-2 ml).  
Copii: cu vârsta de 1-12 luni – câte 5 mg (0,25 ml); 1-6 ani – câte 10 mg 
(0,5 ml); 6-14 ani – câte 10-20 mg (0,5-1 ml).

Doza nictemerală maximă pentru copii nu va depăşi 2 mg/kg corp.
Grupe speciale  de  pacienţi 
Pacienţi vârstnici şi astenizaţi:

  
se administrează cu precauţie, deoa-

rece la aceşti pacienţi antihistaminicele mai frecvent provoacă reacţii 
adverse (vertij, somnolenţă, scăderea tensiunii arteriale).
Tulburarea funcţiei hepatice: poate fi necesară reducerea dozei din 
cauza încetinirii metabolizării substanţei active a preparatului în ma-
ladiile hepatice.
Tulburarea funcţiei renale: poate fi necesară modificarea regimului 
de dozare şi reducerea dozei, deoarece substanţa activă se elimină 
preponderent renal.
Mod de administrare
Preparatul se administrează intramuscular. În cazuri excepţionale, 
conform indicaţiilor, preparatul poate fi administrat cu precauţie in-
travenos!
Tratamentul ulterior şi/sau creşterea dozei se determină în funcţie de 
reacţia pacientului şi reacţiile adverse prezente, deşi doza maximă 
nictemerală nu trebuie să depăşească 2 mg/kg.
În şoc anafilactic sau reacţie alergică acută gravă se recomandă de a 
iniţia tratamentul cu o injecţie intravenoasă lentă de Alergostop, care 
continuă cu injectări intramusculare şi administrare per os.

Dacă utilizaţi mai mult Alergostop decât trebuie
Dacă vi s-a administrat mai mult decât trebuie din Alergostop, adre-
saţi-vă imediat medicului dumneavoastră sau mergeţi la departa-
mentul de urgenţă al celui mai apropiat spital. În caz de supradozaj, 
apar tulburări precum halucinaţii, nelinişte, dereglări de coordonare a 
mişcărilor, convulsii. La copiii de vârsta fragedă predomină excitarea. 

Dacă uitaţi să utilizaţi Alergostop
Dacă aţi uitat, din greşeală, să luaţi doza zilnică, luaţi doza următoare 
ca de obicei. Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetaţi să utilizaţi Alergostop
Nu întrerupeţi tratamentul cu Alergostop fără a discuta cu medicul 
dumneavoastră.
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medica-
ment, 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.
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:  care afectează mai puţin de 1 din 10000 pacienţi.
Cu frecvenţă necunoscută: care nu poate fi estimată din datele dis-
ponibile. 

Rare (afectează mai puţin de 1 din 1000 utilizatori):
Modificarea ale cantității sau calității unor celule sanguine (leucope-
nie, agranulocitoză, anemie hemolitică).

Foarte rare (afectează mai puţin de 1 din 10000 utilizatori):
Reacții alergice, somnolență, fatigabilitate, vertij, dereglări de echi-
libru, tremor, excitabilitate, convulsii, cefalee, euforie, encefalopatie, 
creşterea tensiunii intraoculare, acces de glaucoma (patologie a ochi-
lor), scăderea acuităţii vizuale, tahicardie, aritmie, hipotensiune arte-
rial, pierderea sau creşterea poftei de mâncare, disconfort sau dureri 
în regiunea epigastrică, uscăciuni în cavitatea bucală, greaţă, vomă, 
diaree, constipaţie, fotosensibilizare a tegumentelor, disurie, retenţie 
urinară.
 
Cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele dis-
ponibile):
Miopatie (patologii ale musculaturii).

Raportarea reacţiilor adverse
Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dum-
neavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacţii adverse ne-
menţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile 
adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale 
cărui detalii sunt publicate pe site-ul Agenţiei Medicamentului şi Dis-
pozitivelor Medicale la următoarea adresă web: www.amed.md. Ra-
portând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii 
suplimentare privind siguranţa acestui medicament.

5. Cum se păstrează Alergostop
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. 
A se păstra la temperaturi sub 25 ºC.
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe am-
balaj, după EXP. 
Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor me-
najere. 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 Alergostop
Substanţa activă este clorhidrat de cloropiramină. 
O fiolă 1 ml conține clorhidrat de cloropiramină 20 mg.
Celelalte componente sunt: apă pentru preparate injectabile.

Cum arată Alergostop şi conţinutul ambalajului
Soluţie transparentă, incoloră.
Alergostop disponibil în fiole de 1 ml în cutie cu 2 suporturi din PVC 
a cite 5 fiole.
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Fabricantul 
SC Balkan Pharmaceuticals SRL 
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Acest prospect a fost revizuit în Ianuarie 2017

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe 
site-ul Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale (AMDM) 
http://nomenclator.amed.md/

http://www.amed.md/

