
Prospect: Informații pentru pacient 

 

Molnupiravir 

200 mg capsule tari 

 

 

Acest medicament este supus unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite identificarea 

rapidă a noilor informații de siguranță. Puteți ajuta raportând orice reacții adverse pe care le puteți 

avea. Consultați sfârșitul secțiunii 4 pentru a afla cum să raportați reacțiile adverse.  

 

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament, 

deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră. 

- Păstrați acest prospect. Este posibil să fie nevoie să-l citiți din nou. 

- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau 

asistentei medicale. 

- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu-l transmite altor persoane. 

Le poate dăuna, chiar dacă semnele lor de boală sunt aceleași cu ale dumneavoastră. 

- Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acestea includ orice posibile reacții adverse care nu sunt menționate în acest prospect. Vezi 

secțiunea 4. 

 

Ce gasiți în acest prospect 

 

1. Ce este Molnupiravir și pentru ce se utilizează 

2. Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Molnupiravir 

3. Cum să luați Molnupiravir 

4. Reacții adverse posibile 

5. Cum se păstrează Molnupiravir 

 

6. Conținutul ambalajului și alte informații 

 

 

1. Ce este Molnupiravir o și pentru ce se utilizează 

 

Molnupiravir conține substanța activă molnupiravir. Molnupiravir este un medicament antiviral 

utilizat pentru a trata formele ușoare până la moderate de COVID-19 (cauzate de SARS-CoV-2) 

la adulții care prezintă risc de a dezvolta boli severe. 

 

Molnupiravir poate preîntâmpina spitalizarea la persoanele cu COVID-19, precum și să le ajute 

să se simtă mai bine. 

 

2. Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Molnupiravir  

- Nu luaţi Molnupiravir dacă sunteţi alergic la molnupiravir sau la oricare dintre componentele 

acestui medicament (enumerate la punctul 6). 

 

Atenționări și precauții 

Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de a lua molnupiravir. 

 

Copii si adolescenti 

Nu administrați acest medicament copiilor și adolescenților cu vârsta sub 18 ani. Utilizarea 

Molnupiravir la persoanele cu vârsta sub 18 ani nu a fost încă studiată. 

 

Molnupiravir împreună cu alte medicamente 

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să 

luați orice alte medicamente. 



 

Sarcina și alăptarea 

Studiile la animale cu molnupiravir au arătat efecte dăunătoare asupra animalelor nenăscute. 

Molnupiravir nu este recomandat în timpul sarcinii. Utilizarea Molnupiravir în timpul sarcinii 

nu a fost studiată și nu se cunoaște dacă Molnupiravir va dăuna copilului dumneavoastră în timp 

ce sunteți însărcinată. 

 

Dacă sunteți însărcinată, credeți că ați putea fi însărcinată sau intenționați să aveți un copil, 

adresați-vă medicului dumneavoastră pentru sfat. Dacă puteți rămâne însărcinată, trebuie 

să utilizați o metodă eficientă de control al sarcinii pe durata tratamentului cu Molnupiravir 

și timp de 4 zile după ultima doză de Molnupiravir. 

 

Dacă alăptați sau intenționați să alăptați, spuneți medicului dumneavoastră înainte de a lua acest 

medicament. Alăptarea nu este recomandată pe durata tratamentului și timp de 4 zile după 

ultima doză de Molnupiravir. Acest lucru se datorează faptului că nu se cunoaște dacă 

Molnupiravir se excretă în laptele matern și este transmis copilului. 

 

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor 

Nu au fost efectuate studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi 

utilaje. 

 

Molnupiravir conține sodiu 

Acest medicament conține mai puțin de 1 mmol sodiu (23 mg) per doză de 4 capsule, adică practic 

„nu conține sodiu”. 

 

 

3. Cum să utilizați Molnupiravir 

 

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau 

farmacistul. Consultați medicul sau farmacistul dacă nu sunteți sigur. 

Ar trebui să începeți administrarea Molnupiravir în termen de 5 zile de la debutul 

simptomelor COVID-19.  

 

Modul de administrare 

Doza recomandată de Molnupiravir este de patru capsule de 200 mg, la fiecare 12 ore, timp de 5 

zile. 

 

Cum să luați medicamentul 

• Înghițiți capsula întreagă cu mult lichid (de exemplu un pahar cu apă). 

• Nu deschideți, spargeți sau zdrobiți capsulele. 

• Acest medicament poate fi luat cu sau fără alimente. 

 

Dacă luați mai mult Molnupiravir decât trebuie 

Dacă luați mai mult Molnupiravir decât trebuie, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră. 

 

Dacă uitați să luați Molnupiravir 

• Este important să nu omiteți dozele acestui medicament. 

• Dacă uitaţi să luaţi o doză în decurs de 10 ore de la momentul în care este administrată de obicei, 

trebuie să o luaţi cât mai curând posibil şi să o luaţi pe următoarea la ora obişnuită. 

• Dacă uitaţi să luaţi o doză mai mult de 10 ore, nu trebuie să luaţi doza omisă, ci să luaţi 

următoarea doză la ora obişnuită. 

• Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza omisă. 

• Dacă nu sunteţi sigur cum să procedați, sunaţi-vă medicul sau farmacistul. 

 

Nu încetați să luați Molnupiravir 

Nu încetați să luați Molnupiravir fără a discuta mai întâi cu medicul dumneavoastră. Acest lucru 



va oferi medicamentului cea mai bună șansă de a vă împiedica să vă îmbolnăviți de o formă gravă 

de COVID-19. 

 

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la utilizarea acestui medicament, adresați-vă 

medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

 

4. Reacții adverse posibile 

 

Ca și toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că acestea 

nu apar la toate persoanele. 
 

Frecvente: pot afecta până la 1 din 10 persoane 

• diaree 

• greață 

• amețeli 

• durere de cap 

 

Mai puțin frecvente: pot afecta până la 1 din 100 de persoane 

• vărsături 

• eczemă 

• urticarie 

 

Raportarea reacțiilor adverse 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi 

raporta reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii 

sunt publicate pe web-site-ul Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale: 

www.amdm.gov.md sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md. Raportând reacţiile adverse, 

puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament. 

 

5. Cum se păstrează Molnupiravir 

 

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor. 

 

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie și pe eticheta flaconului după 

EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective. 

 

Acest medicament nu necesită condiții de temperatură speciale pentru păstrare. A se păstra în 

ambalajul original. 

 

Nu aruncați nici un medicament pe calea apei uzate sau a reziduurilor menajere. Întrebați-vă 

farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor contribui 

la protejarea mediului. 

 

6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

Ce conţine Molnupiravir 

Substanța activă este molnupiravir. Fiecare capsulă conține molnupiravir 200 mg. 

 

Celelalte componente sunt: 

Conținutul capsulei: croscarmeloză sodică (E468), hidroxipropil celuloză (E463), stearat de 

magneziu (E470b), celuloză microcristalină (E460). 

 

Învelișul capsulei: Hipromeloză (E464), dioxid de titan (E171), oxid roșu de fier (E172). 

 

Cerneală de imprimare: alcool butilic, alcool deshidratat, alcool izopropilic, hidroxid de potasiu, 

propilen glicol (E1520), apă purificată, șelac, soluție puternică de amoniac și dioxid de titan 



(E171). 

 

Cum arată Molnupiravir și conținutul ambalajului 

Capsula Molnupiravir 200 mg este o capsulă opacă de culoare oranj suedez, dimensiunea 0 

(aproximativ 21,7 mm x 7,6 mm), imprimată cu sigla corporativă MSD pe capac și „82” pe corp 

cu cerneală albă. 

 

Capsulele Molnupiravir 200 mg sunt furnizate în flacoane din polietilenă de înaltă densitate 

(HDPE)             cu capac din polipropilenă, care conţin 40 de capsule. 

 

 

Acest medicament a primit „aprobare condiționată”. Aceasta înseamnă că există mai multe dovezi 

care urmează a fi prezentate referitoare la acest medicament. 

 

Alte surse de informare 

 

www.molnupiravir.com/uk 



 


