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Grupa farmacoterapeutică: 
Antagonişti ai receptorilor H2-histaminergici

Indicaţii terapeutice
• Ulcer duodenal
• Ulcer gastric benign
• Boala de reflux gastro-esofagian
• Alte maladii însoţite de hipersecreţia sucului gastric 

(de exemplu sindromul Zollinger-Ellison)
• Profilaxia recidivelor ulceroase
• Profilaxia sindromului de aspiraţie în anestezia generală 

(sindrom Mendelson)

Grupa farmacoterapeutică: 
Antidiareice, antiinflamatorii/antiinfecțioși agenți intestinali, 
antiinfecțioase intestinale, altele

Indicaţii terapeutice
• Diaree acută și cronică de origine bacteriană
• Alte boli asociate cu diaree, de exemplu, 

       intoxicații alimentare acute

QUAMATEL® (famotidină) 
comprimate 10 mg N14, 20 mg N28, 40 mg N14, 20 mg sol. inj.N5+5

STOPDIAR® (nifuroxazidă) 
comprimate 100 mg N24; capsule 200 mg N12; 220 mg /5 ml suspensie orală 90 ml
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Grupa farmacoterapeutică: Substanţe minerale, magneziu

Indicaţii terapeutice
• Tratament adjuvant al afecţiunilor cardiace cronice (insuficienţă cardiacă, 

perioada post-infarct) şi aritmie cardiacă (ventriculară, primară) 
• Adjuvant în tratamentul cu digitalice

PANANGIN®

(aspartat de magneziu tetrahidrat 400 mg, aspartat de potasiu hemihidrat 452 mg)
concentrat pentru soluție perfuzabilă

Grupa farmacoterapeutică: Suplimente minerale, alte produse minerale

Indicaţii terapeutice
• Tratament adjuvant al afecţiunilor cardiace cronice (insuficienţă cardiacă, 

pacienţi post-infarct) şi aritmie cardiacă (ventriculară, primară), cu 
aprobarea medicului curant

• Adjuvant în tratamentul cu digitalice
• Ca supliment pentru creşterea aportului alimentar de magneziu şi potasiu

PANANGIN® FORTE
(aspartat de magneziu tetrahidrat 350 mg, aspartat de potasiu hemihidrat 332,60 mg)

Grupa farmacoterapeutică: Suplimente minerale, alte produse minerale

Indicaţii terapeutice
• Tratament adjuvant al afecţiunilor cardiace cronice (insuficienţă cardiacă, 

pacienţi post-infarct) şi aritmie cardiacă (ventriculară, primară), cu aprobarea 
medicului curant

• Adjuvant în tratamentul cu digitalice
• Ca supliment pentru creşterea aportului alimentar de magneziu şi potasiu

PANANGIN®

(aspartat de magneziu tetrahidrat 175 mg, aspartat de potasiu hemihidrat 166,30 mg)
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Grupa farmacoterapeutică: 
Antihipertensiv, Inhibitor al enzimei de conversie

Indicaţii terapeutice
• Hipertensiune arterială 
• Tratamentul insuficienţei cardiace simptomatice
• Infarct miocardic acut. Tratamentul de scurtă durată (6 săptămâni) la pacienţi stabili hemodinamic, în 

primele 24 ore de la un infarct miocardic acut
• Tratamentul bolii renale la pacienţii hipertensivi cu diabet zaharat tip 2 şi nefropatie incipientă

DIROTON® (lisinopril)
comprimate 5mg, 10mg, 20mg N56

Grupa farmacoterapeutică: 
Antihipertensiv combinat

Indicaţii terapeutice
• Tratamentul hipertensiunii arteriale esenţiale la adulţi

EKVATOR® (lisinopril + amlodipină)
comprimate 10mg + 5mg N30

Grupa farmacoterapeutică: 
Blocant al canalelor de calciu

Indicaţii terapeutice
• Hipertensiune arterială 
• Angină pectorală cronică stabilă
• Angină pectorală vasospastică (Prinzmetal)

NORMODIPIN® (amlodipină)
comprimate 5mg, 10mg N30
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Grupa farmacoterapeutică: 
Diuretic tiazid

Indicaţii terapeutice
• Hipertensiune arterială esenţială

IMPAMID® SR (indapamidă)
comprimate 1.5mg N30

Grupa farmacoterapeutică: Blocant al AT II - receptori

Indicaţii terapeutice
• Tratamentul hipertensiunii arteriale esenţiale la adulţi, 

copii şi adolescenţi cu vârsta de 6 până la 18 ani
• Tratamentul bolii renale la pacienţii adulţi cu hipertensiune 

arterială şi diabet zaharat tip 2, cu proteinurie ≥0,5 g/zi, ca parte a unui tratament antihipertensiv.
•  Tratamentul insuficienţei cardiace cronice la pacienţii adulţi, atunci când tratamentul cu inhibitori ai 

enzimei de conversie a angiotensinei (ECA) nu mai este considerat adecvat din cauza reacţiilor adverse, în 
special tuse sau din cauza contraindicaţiei

• Reducerea riscului de accident vascular cerebral la pacienţii adulţi hipertensivi cu hipertrofie ventriculară 
stângă, documentată prin ECG

SENTOR® (losartan)
comprimate 50mg, 100mg N30

Grupa farmacoterapeutică: Preparat combinat

Indicaţii terapeutice
• Co-Sentor comprimate filmate este indicat pentru tratamentul 

hipertensiunii arteriale esenţiale la pacienţi a căror tensiune 
arterială nu este controlată corespunzător cu losartan sau 
hidroclorotiazidă în monoterapie

CO-SENTOR® (losartan + hidroclortiazidă)
comprimate 50mg + 12.5mg N30, 100mg + 25mg N30 
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Grupa farmacoterapeutică: Preparat metabolic

Indicaţii terapeutice
• Trimetazidina este indicată la adulţi ca terapie suplimentară la 

tratamentul simptomatic al pacienţilor cu angină pectorală stabilă, 
insuficient controlaţi terapeutic sau care prezintă intoleranţă la 
tratamentele antianginoase de primă linie

PREDIZIN® (trimetazidină)
comprimate filmate 35mg N60

Grupa farmacoterapeutică: Statine

Indicaţii terapeutice
• Tratamentul hipercolesterolemiei
• Hipercolesterolemie familială homozigotă
• Prevenirea evenimentelor cardiovasculare

MERTENIL® (rosuvastatină)
comprimate 5mg, 10mg, 20mg N30

VEROSPIRON® (spironolactonă)
capsule 50 mg N30
comprimate 25 mg N20

Grupa farmacoterapeutică: Antialdosteronic

Indicaţii terapeutice
• Insuficienţă cardiacă congestivă dacă, pacientul nu mai răspunde 

la alte diuretice şi/sau pentru a potenţa efectul acestora
• Hipertensiune arterială esenţială
• Edeme şi/sau ascită la pacienţii cu ciroză hepatică
• Tratamentul hiperaldosteronismului primar
• Edeme determinate de sindromul nefrotic
• Tratamentul hipokaliemiei când nu este posibilă utilizarea altor metode de tratament
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Grupa farmacoterapeutică: 
Preparat combinat 

Indicaţii terapeutice
Ekvamer este indicat ca terapie de substituție pentru acei pacienți adulți care sunt controlați în mod 
adecvat cu lisinopril, amlodipină și rosuvastatină administrate concomitent la același nivel de doză ca în 
combinația pentru tratamentul hipertensiunii esențiale la pacienții cu una dintre următoarele afecțiuni și 
condiții: 

• Hipercolesterolemia primară (Fredrickson de tip IIa excluzând hipercolesterolemia familială 
heterozigotă) sau dislipidemia mixtă (tip IIb) atunci când răspunsul la dietă și alte tratamente non-
farmacologice (ex. exerciții fizice, reducere în greutate) sunt inadecvate 

• Hipercolesterolemia familială homozigotă în plus față de dieta și alte tratamente de scădere a lipidelor 
sau atunci când dieta și alte tratamente de scădere a lipidelor (de exemplu, LDL afereza) nu sunt 
adecvate

• Hipertrigliceridemia (tip Fredrickson de tip IV)

EKVAMER® (lisinopril + amlodipină + rosuvastatină)
capsule  10 mg/5 mg/10 mg N 30
capsule 10 mg/5 mg/20 mg N30
capsule 20 mg/10 mg/10 mg N30
capsule 20 mg/10 mg/20 mg N30
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RAENOM® (ivabradină)
comprimate 5mg N56,  7,5mg N56

Grupa farmacoterapeutică: 
Inhibitor al If canalel0r

Indicaţii terapeutice
• Tratamentul simptomatic al anginei pectorale cronice stabile 

cu boală coronariană şi ritm sinusal normal și frecvență 
cardiacă ≥ 70 bătăi per minut (bpm), la adulţi care au 
intoleranţă sau contraindicaţie la utilizarea de beta-blocante 
sau în asociere cu beta-blocante la pacienţi insuficient 
controlaţi cu o doză optimă de betablocant

• Tratamentul insuficienţei cardiace cronice, clasa II-IV NYHA cu disfuncţie sistolică, la pacienţi în ritm sinusal 
şi a căror frecvenţă cardiacă este ≥ 75 bpm, în asociere cu tratamentul standard incluzând beta-blocante 
sau atunci când tratamentul cu beta-blocante este contraindicat sau nu este tolerat

Grupa farmacoterapeutică: 
Beta-blocante selective

Indicaţii terapeutice
• Hipertensiune arterială
• Cardiopatie ischemică (profilaxia acceselor de angină pectorală stabilă)
• Insuficienţă cardiacă cronică

BIDOP® (bisoprolol)
comprimate 2,5mg, 5mg, 10mg N28



INTERNATIONAL WOMEN’S HEALTHCARE

Aparatul genito-urinar și 
hormonii sexuali
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Grupa farmacoterapeutică: 
Contraceptiv  original hormonal sistemic cu progestativ  și 
estrogen în asociere fixă

Indicaţii terapeutice
• Contracepție hormonală

Extrabeneficii
• Efect antiandrogenic  pronunțat, eficient în tratamentul 

manifestărilor de  hiperandrogenizare (acnee, seboree, 
hirsutism)

• Regim de administrare  21+7

BELARA®

(0,03 mg etinilestradiol  și 2 mg acetat de clormadinonă)
comprimate filmate N21, N21x3

DIMIA®

(0,02 mg etinilestradiol  și 3 mg drospirenonă)
comprimate filmate N24+4

Grupa farmacoterapeutică: 
Contraceptiv  hormonal sistemic cu progestativ  și estrogen în asociere 
fixă, recomandat până la 25 ani

Indicaţii terapeutice
• Contracepție hormonală

Extrabeneficii
• Reduce simptomatica cauzată de excesul de apă și sare în țesuturi 

(edeme, adaos în greutatea corporală, tensionarea sânilor, balonare, 
etc.). Posedă o eficacitate maximă în neutralizarea simptomelor 
SPM/TDPM

• Nu influiențează masa corporală
• Regim de administrare  24+4



DONASERT®

(20 micrograme/24 ore sistem cu cedare intrauterină cu Levonorgestrel)

Indicaţii terapeutice
Contracepție hormonală, pe termen lung  și tratamentul  
sângerărilor menstruale abundente

Extrabeneficii
• Donasert - design flexibil pentru inserție ușoară, simplă și cu succes
• La femeile de vârstă fertilă, Donasert® este inserat în interiorul cavității 

uterine în decurs de șapte zile de la debutul menstruației

MIDIANA® (0,03 mg etinilestradiol  și 3 mg drospirenonă)
comprimate filmate N21

Grupa farmacoterapeutică: Contraceptiv  hormonal sistemic cu 
progestativ  și estrogen în asociere fixă recomandat după 25 ani

Indicaţii terapeutice
• Contracepție hormonală

Extrabeneficii
• Reduce simptomatica cauzată de excesul de apă și sare în țesuturi (edeme, adaos în greutatea corporală, 

tensionarea sânilor, balonare, etc.). Posedă o eficacitate maximă în neutralizarea simptomelor SPM/TDPM
• Nu influiențează masa corporală
• Regim de administrare 21+7
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SAWIS (dienogest 2 mg)
comprimate 2mg N28

Grupa farmacoterapeutică: 
Hormoni sexuali și modulatori ai sistemului genital, progestogeni

Indicaţii terapeutice
• Tratamentul endometriozei

Doza de Sawis® este de un comprimat zilnic fără nici o pauză, administrat de preferință la aceeași oră în fiecare 
zi, cu puțin lichid, după necesitate. Comprimatul poate fi luat cu sau fără alimente.
Tratamentul poate fi început în orice zi a ciclului menstrual.



LINDYNETTE® 20 (0,02 mg etinilestradiol  și 0,75 mg gestoden)
comprimate filmate N21x3

Grupa farmacoterapeutică:
Contraceptiv  hormonal sistemic cu progestativ și estrogen, combinație fixă

Indicaţii terapeutice
• Contracepție hormonală
• Regim de administrare 21+7

REGULON®

(0,03 mg etinilestradiol  și 0,15 mg desogestrel)
comprimate filmate N21x3

Grupa farmacoterapeutică:
Contraceptiv  hormonal sistemic cu progestativ  și estrogen, combinație fixă

Indicaţii terapeutice
• Contracepție hormonală
• Regim de administrare 21+7

RIGEVIDON®

(0,02 mg etinilestradiol  și 0,15 mg levonorgestrel)
comprimate filmate N21x3

Grupa farmacoterapeutică:
Contraceptiv  hormonal sistemic cu progestativ  și estrogen, combinație fixă

Indicaţii terapeutice
• Contracepție hormonală
• Regim de administrare 21+7

Aparatul genito-urinar și hormonii sexuali 23
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LENZETTO® 
(spray transdermic, cu estradiol 1,53 mg/doză)
56 pulverizări

Indicaţii terapeutice
• Tratamentul secvențial de substituție hormonală (TSH) pentru simptomele 

determinate de deficitul de estrogen la femeile aflate în postmenopauză (la femeile 
la care au trecut cel puțin 6 luni de la ultimele sângerări menstruale sau menopauza 
indusă chirurgical, cu sau fără păstrarea uterului)

• Lenzetto se administrează o dată pe zi, fie în monoterapie, fie ca tratament continuu 
secvențial ( în asociere cu un progestativ)

Doze și mod de admnistrare
• Ca doză inițială se administrează o pulverizare dozată o dată pe zi la nivelul pielii uscate și sănătoase a 

antebrațului
• Creșterea dozei trebuie să fie bazată pe severitatea simptomelor din menopauză  ale femeii și trebuie să 

aibă loc numai după cel puțin 4 săptămâni de tratament continuu cu Lenzetto

ESCAPELLE® (levonorgestrel)
comprimate 1,5 mg N1

Grupa farmacoterapeutică: 
Hormoni sexuali şi modulatorii sistemului genital, contraceptive de urgenţă

Indicaţii terapeutice
• Contracepţia de urgenţă în primele 72 ore după un contact sexual neprotejat sau 

eşecul unei metode contraceptive

POSTINOR® (levonorgestrel)
comprimate 0,75 mg N2

Grupa farmacoterapeutică: 
Hormoni sexuali şi modulatorii sistemului genital, contraceptive de urgenţă

Indicaţii terapeutice
• Contracepţia de urgenţă în primele 72 ore după un contact sexual 

neprotejat sau ineficacitatea unei metode contraceptive
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MYCOSYST® (fluconazol)
capsule: 50 mg N7; 100 mg N28 ; 150 mg N1 și 150 mg N2

Grupa farmacoterapeutică: 
Antimicotice sistemice

Indicaţii terapeutice
• Candidoze sistemice, incluzând candidemia, 

candidoze diseminate și alte forme de infecții 
candidozice invazive

• Candidoza mucoaselor: orofaringiană, 
bronhopulmonară neinvazivă, esofagiană, 
cutaneomucoasă, candidoza cronică orală 
atrofică

• Dermatomicoze; onicomicoze; candidoză 
cutanată

• Profilaxia recidivelor candidozei vaginale 
recurente (3 și mai multe recidive pe an)

KLION–D 100
(metronidazol/nitrat de miconazol)
comprimate vaginale 100 mg/100 mg

Grupa farmacoterapeutică: 
Antiinfecțioase și antiseptice ginecologice

Indicaţii terapeutice
• Tratamentul local al tricomoniazelor și infecțiilor fungice 

genitale la femei, profilaxia infecțiilor fungice genitale la 
femei

• Se indică câte un comprimat vaginal, înmuiat în apă, care se 
introduce profund intravaginal 1 dată pe zi, seara înainte de 
culcare. Cura de tratament constituie 10 zile
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TAMSOL® (tamsulosin)
capsule 0,4 mg N30

Grupa farmacoterapeutică: 
Antagonist ai receptorilor alfa-adrenergici

Indicaţii terapeutice
• Tratamentul simptomelor tractului urinar inferior asociate 

hiperplaziei benigne de prostată (HBP)

Doze și mod de admnistrare
• O capsulă zilnic, trebuie să fie administrată după micul dejun 

sau prima masă a zilei

PROSTERID® (finasteridă)
comprimate 5 mg N.28

Grupa farmacoterapeutică: 
Inhibitori de testosteron 5 alfa-reductază

Indicaţii terapeutice
• Tratamentul și controlul hiperplaziei benigne de prostată 

(HBP) la pacienții cu prostată mărită pentru: a provoca 
regresia prostatei mărite, îmbunătățește fluxul urinar și 
îmbunătățește simptomele asociate cu HBP - reducerea riscului 
de retenție urinară acută, precum și riscul de intervenții 
chirurgicale, inclusiv rezecția transuretrală a prostatei (RTUP) și 
prostatectomiei

Doze și mod de admnistrare
• Doza recomandată pentru adulți este de un comprimat 5 mg pe 

zi, cu sau fără alimente
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FASCONAL® 
(acid acetilsalicilic 200 mg, paracetamol 200 mg, 
fosfat de codeină hemihidrat 10 mg, cafeină anhidră 25 mg)

Grupa farmacoterapeutică: Alte analgezice şi antipiretice, acid salicilic şi derivaţi

Indicaţii terapeutice
• Fasconal este indicat în: tratamentul simptomatic al durerilor de 

intensitate medie sau severă cu diferite localizări: cefalee, migrene, 
nevralgii, mialgii, artralgii, algii dentare sau în sfera ORL, dismenoree

• Tratamentul simptomatic al febrei

FASCONAL® PRO
(paracetamol 500 mg, propifenazonă 300 mg, cafeină 75 mg)

Grupa farmacoterapeutică: Anilide, paracetamol

Indicaţii terapeutice
• Tratamentul simptomatic al durerilor uşoare şi moderate cu diferite 

localizări, cum sunt cefalee, algii dentare, dismenoree, durere 
postoperatorie şi reumatică

• Tratamentul durerii şi febrei asociate cu răceală şi gripă
• Fasconal Pro este indicat la adulţi şi adolescenţi (cu vârsta peste 12 ani)

Grupa farmacoterapeutică: Antiepileptice, alte antiepileptice

Indicaţii terapeutice
• Durere neuropată
• Epilepsie
• Tulburarea anxioasă generalizată

PREGABALIN-RICHTER® (pregabalină)
capsule 75 mg, 150 mg, 300 mg, N56
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Grupa farmacoterapeutică: Alte antidemențiale

Indicaţii terapeutice
• Tratamentul pacienţilor adulți cu boală Alzheimer 

de intensitate moderată până la severă

MEMANTINE-RICHTER® (memantină)
comprimate filmate 10 mg N30, N60

Grupa farmacoterapeutică: Psihostimulante şi nootrope

Indicaţii terapeutice
• Neurologie: Tratamentul diverselor forme de tulburări 

circulatorii cerebrale: apărute după accidente vasculare 
cerebrale, demenţă vasculară, arterioscleroză cerebrală, 
encefalopatie hipertensivă şi post-traumatică, insuficienţă 
vertebrobazilară. Reducerea simptomelor psihice sau neurologice 
de tulburări circulatorii cerebrale

• Oftalmologie: Tratamentul tulburărilor vasculare cronice ale 
coroidei şi retinei

• ORL: Tratamentul presbiacuziei de percepţie, bolii Menière şi tinitusului

CAVINTON® (vinpocetină)
comprimate 5 mg N50, 10 mg N30; soluție perfuzabilă 10 mg/2 ml N10

Grupa farmacoterapeutică: Antiepileptice, alte antiepileptice

Indicaţii terapeutice
• Tratamentul durerilor din cadrul neuropatiei periferice
• Epilepsie

TEBANTIN® (gabapentină)
capsule 300 mg N50
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Grupa farmacoterapeutică:
Antidepresive, inhibitori selectivi ai recaptării serotoninei

Indicaţii terapeutice
• Tratamentul epizoadelor depresive majore. Tratamentul tulburărilor 

de panică însoțite sau nu de agarofobie, anxietate socială, 
anxietatea generalizată, obsesiv-compulsivă

LENUXIN® (escitalopram)
comprimate filmate 10 mg N28

Grupa farmacoterapeutică: 
Psiholeptice, alte antipsihotice

Indicaţii terapeutice
• Tratamentul schizofreniei; tratamentul episoadelor maniacale 

moderate până la severe în tulburarea bipolară I; prevenirea unui 
nou episod maniacal la adulţii care au avut episoade predominant 
maniacale şi au răspuns la tratamentul cu aripiprazol

AMDOAL® (aripiprazol)
comprimate 10 mg, 15 mg, N30

Grupa farmacoterapeutică:
Psiholeptice, alte antipsihotice

Indicaţii terapeutice
• Tratamentul schizofreniei la pacienți adulţi

REAGILA® (cariprazină)
capsule 1,5 mg, 3 mg, 4,5 mg, 6 mg, N28
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Grupa farmacoterapeutică: 
Antifungice pentru uz sistemic

Indicaţii terapeutice
• Tratamentul onicomicozelor determinate de dermatofiţi (infecție 

micotică a unghiilor)
• Infecții fungice ale pielii, unghiilor și scalpului cauzate de Trichophyton (de exemplu T. rubrum, T. 

mentagrophytes, T. verrucosum, T. tonsurans T. violaceum), M. canis și Epidermophyton floccosum
• Tratamentul sistemic al micozelor cutanate extinse severe (tinea corporis), dermatomicoze (tinea cruris), 

micoza picioarelor (tinea pedis) și infecții ale pielii cauzate de genul Candida. Tinea capitis

TERBISIL® (terbinafină)
comprimate 250 mg N28

Grupa farmacoterapeutică: 
Antifungice pentru uz dermatologic, alte antifungice de uz topic

Indicaţii terapeutice
• Infecţii fungice ale pielii produse de dermatofiţi - Trichophyton spp. (T.rubrum, T.mentagrophytes, 

T.verrucosum, T.violaceum), Microsporum canis, şi Epidermophyton floccosum de exemplu tinea pedis 
(picior de atlet), care afectează tălpile și marginile sale, tinea cruris, tinea corporis. Infecţii ale pielii 
produse de levuri, în special din genul Candida. Tratamentul topic al Pityriasis versicolor cauzat de 
Pityrosporum orbiculare (cunoscut și ca Malassezia furfur)

TERBISIL® (terbinafină)
cremă 10 mg/g 15 g 

Grupa farmacoterapeutică: 
Preparat pentru tratamentul local al acneei

Indicaţii terapeutice
• Curiosin este indicat pentru tratamentul topic în toate formele de acnee de la ușoară pâna la moderată, mai 

ales a comedoanelor și acnee papulo-pustuloase

CURIOSIN®  GEL (hialuronat de zinc)
cremă 15 g 
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FTOROCORT® 
(un gram de unguent conţine 1 mg de triamcinolon acetonid) 
unguent 1 mg/g

Grupa farmacoterapeutică: 
Glucocorticosteroid cu activitate moderată

Indicaţii terapeutice
• Afecţiuni cutanate, sensibile la 

glucocorticosteroizi  (inclusiv eczemă, psoriasis 
vulgar, dermatită alergică) 

AUROBIN® 
(un gram de unguent conține 2 mg caproat de prednisolonă, 
20 mg clorhidrat de lidocaină și 20 mg dexpantenol)
unguent 2 mg/20 mg/20 mg/g

Grupa farmacoterapeutică: 
Remedii pentru tratamentul nodulilor hemoroidali şi 
fisurilor anale pentru uz topic

Indicaţii terapeutice
• Tulburări inflamatorii ale regiunii perianale, inclusiv 

prurit anal, eczemă și dermatită perianală, hemoroizi, 
fisură anală
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Grupa farmacoterapeutică: 
Antihistaminice – H1 antagonist

Indicaţii terapeutice
• Lordestin este indicat la adulți și adolescenți cu vârstă de 12 

ani si mai în vârstă pentru ameliorarea simptomelor asociate 
cu: rinita alergică;  urticaria 

LORDESTIN® (desloratadină)
comprimate 5 mg N30; soluție orală 0,5 mg/ml 60 ml N1

Grupa farmacoterapeutică: 
Antivirale de uz sistemic, antivirale cu 
acţiune directă

Indicaţii terapeutice
• Infecții virale
• Infecții mucocutanate cauzate de 

virusurile: virus Herpes simplex tip I sau 
tip II și virusul Herpes varicelo-zosterian

• Ca tratament adjuvant la persoanele 
cu imunodeficiență în caz de infecții 
recurente ale tractului respirator superior

GROPRINOSIN® (inosină pranobex)
comprimate 500 mg N20, N50; sirop 250 mg/5 ml 150 ml N1
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Grupa farmacoterapeutică: 
Medicamente antiinflamatoare şi antireumatice, nesteroidiene  

Indicaţii terapeutice
• Tratamentul simptomatic al durerilor şi inflamaţiilor din boala 

artrozică, poliartrita reumatoidă şi spondilita anchilozantă, ca 
şi a altor sindroame dureroase ale aparatului locomotor (de 
exemplu, periartrită scapulo-humerală şi reumatism extra-
articular)

• Analgezic în episoade dureroase (inclusiv dureri lombare 
sau dentare şi dismenoree primară)

Grupa farmacoterapeutică: 
Preparat antiinflamator nesteroidian, antiinflamatoare nesteroidiene de uz topic

Indicaţii terapeutice
• Tratamentul local al tuturor tipurilor de dureri şi 

inflamaţii cu diferite cauze locomotorii, incluzând leziuni 
traumatice

• Medicamentul poate fi utilizat pentru ameliorarea 
inflamaţiilor tendoanelor, ligamentelor, muşchilor şi 
articulaţiilor, în cazul luxaţiilor, entorselor sau contuziei, 
precum şi în tratamentul lumbago, torticolisului şi 
periartritei.

AIRTAL® (aceclofenac)
comprimate 100 mg N60; pulbere pentru suspensie orală 100 mg/3 g N20

AIRTAL® CREMĂ (aceclofenac)
cremă 15 mg/g 60g N1



Grupa farmacoterapeutică: 
Miorelaxante, alte medicamente cu acţiune centrală

Indicaţii terapeutice
• Tratamentul simptomatic al spasticităţii după accident vascular cerebral la adulţi

MYDOCALM® (tolperizonă)
comprimate filmate 150 mg N30

Grupa farmacoterapeutică: 
Bifosfonați

Indicaţii terapeutice
• Tratamentul osteoporozei din post-menopauză

OSTALON® (acid alendronic)
comprimate filmate 70 mg N4
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Grupa farmacoterapeutică: 
Anthelmintice, derivați de benzimidazol

Indicaţii terapeutice
• Vermox este indicat pentru tratamentul infestărilor 

gastrointestinale simple sau multiple cu Enterobius vermicularis 
(oxiuri), Ascaris lumbricoides (ascarizi); Trichuris trichuria 
(tricocefali); Ancylostoma duodenale (vermi cu cârlig obișnuiți), 
Necator americanus (vermi cu cârlig de tip american); 
Strongyloides stercoralis (trichină); Taenia spp. (viermi plați)

Grupa farmacoterapeutică: 
Antinematode, derivaţi de imidazotiazol

Indicaţii terapeutice
• Decaris este indicat pentru tratamentul infecțiilor cauzate 

de următoarele specii de viermi gastro-intestinali: Ascaris 
lumbricoides, Necator americanus și Ancylostoma duodenale

VERMOX® (mebendazol)
comprimate 100 mg N6

DECARIS® (levamisol)
comprimate 50 mg N2; comprimate 150 mg N1





Reprezentanţa în Republica Moldova, Chişinău, str. A. Puşkin, 47/1, bl. A, of.1; 
Tel./Fax: 22-14-49; 22-26-71;  www.gedeonrichter.md
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