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pe timp de pandemie



CUPRINS
• Tratamentul răcelii și gripei în contextul 

pandemiei

• Utilizarea rațională diferitor medicamente: 
doze, atenționări, reacții adverse

• Importanța raportătii RA
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Terapia simptomatică a răcelii și 
gripei

• Febră, frisoane  - analgezice antipiretice (paracetamol, acid 
acetilsalicilic) şi/sau antiinflamatoare nesteroidiene 
(ibuprofen, naproxen);

• Tuse - expectorante (acetilcisteină, carbocisteină, ambroxol, 
bromhexin);

• Antihistaminice H1: clorfeniramină, feniramină;
• Nas înfundat - decongestionante nazale topice 

(xilometazolină, nafazolină, oximetazolină, tetrizolină);
• Dureri în gât - comprimate de supt cu dezinfectante, 

antiinflamatoare, anestezice.



Semnele clinice ale răcelii și 
gripei și COVID-19 

Printre afecţiunile frecvente ale tractului
respirator se numără infecţiile de natură
bacteriană sau virală.

Infecții virale Infecţii bacteriene

terapia simptomatică terapia simptomatică
+   antibioterapia



Antibioticoterapia

• Atenție:
  Numai conform prescripției medicului!

În infecțiile virale – NU SE ADMINISTREAZĂ 
ANTIBIOTICE!!



Atenție!!!
ASPIRINA nu este recomandată persoanelor cu vârsta 
sub 18 de ani din cauza riscului de sindrom Reye!
Sindromul Reye este o boală rară, dar gravă, care
afectează în general copiii cu vârste cuprinse între 6 și
12 ani. Boala este asociată cu tratamentul infecțiilor
virale și cu administrarea de aspirină și afectează
toate organele, dar în special creierul și ficatul. Deși
severitatea bolii variază de la un caz la altul,
sindromul Reye are potențial fatal și trebuie tratat ca
o urgență medicală.

ANALGEZICE ANTIPIRETICE:
ASPIRINA



SE VA ADMINISTRA CU PRECAUȚIE:

- pacienţilor cu teren alergic;
- în caz de astm bronşic;
- în cazul afecţiunilor inflamatorii sau

ulcerative ale tractului gastrointestinal.

ANALGEZICE ANTIPIRETICE:
ASPIRINA



INTERACȚIUNI:
Se impune prudenţă în cazul asocierii

ASPIRINEI cu următoarele medicamente:
- alte antiinflamatoare nesteroidiene - risc de

ulceraţii şi hemoragii digestive;
- glucocorticoizi - risc de ulceraţii şi hemoragii

digestive;
- anticoagulante orale - risc hemoragic.

ANALGEZICE ANTIPIRETICE:
ASPIRINA



SARCINA ȘI ALĂPTAREA

•   În primele două trimestre de sarcină 
ASPIRINA poate fi administrată numai la 
indicaţia strictă a medicului; se 
recomandă evitarea tratamentului 
cronic cu doze mai mari de 150 mg pe zi. 

• În ultimul trimestru de sarcină ASPIRINA 
este contraindicată (cu excepţia 
administrării pentru anumite indicaţii 
cardiologice şi obstetricale).



(PARACETAMOL, PANADOL, DALERON, CEFECON, GRIPPOSTAD, 
TAMEPYRIN, PARAVIS)

• A nu se folosi cu alte produse care conțin 
paracetamol.

 
• Utilizarea concomitentă cu alte produse care conțin 

paracetamol poate duce la supradozaj. 

• !!!  Supradozajul paracetamolului poate provoca 
insuficiență hepatică care poate necesita transplant 
de ficat sau poate duce la deces. 

ANALGEZICE ANTIPIRETICE:
PARACETAMOL



Pliculețe de răceală:
ColdFlu, Coldrex, Teraflu

Atenție la combinarea pliculețelor cu 
comprimatele de Paracetamol - Risc crescut de 

dublare a dozei!!!!

ANALGEZICE ANTIPIRETICE:
PARACETAMOL în combinații



DOZE ȘI MOD DE ADMINISTRARE (I)
ADULȚI:
• doza recomandată 500-1000mg la 

necesitate
• doza maximă administrată în 24 ore: 4000 

mg

• MINIM 4 ore interval dintre administrări 
• MAXIM 4 administrări în 24 ore

ANALGEZICE ANTIPIRETICE:
PARACETAMOL



DOZE ȘI MOD DE ADMINISTRARE (II)
COPII:

• forma rectală: 15 mg/kg
• forme orale lichide: 10 - 15 mg/kg 
• forme orale solide: 10 - 15 mg/kg; contraindicat la copiii ≤ 6 

ani
• MINIM 4 ore interval dintre administrări 
• MAXIM 4 administrări în 24 ore

     PARACETAMOL nu se va administra copiilor mai mult de 3 
zile fără recomandarea medicului.

ANALGEZICE ANTIPIRETICE:
PARACETAMOL



SARCINA ȘI ALĂPTAREA

• Nu au fost identificate riscuri asupra sarcinii sau
dezvoltării embrio-fetale la administrarea
paracetamolului în dozele recomandate.

• Paracetamolul este excretat în laptele matern, dar nu în
cantități semnificative clinic.

• La dozele terapeutice, pe termen scurt, medicamentul se
poate administra

ANALGEZICE ANTIPIRETICE:
PARACETAMOL



REACȚII ADVERSE
• Reacţii alergice pe piele (erupţii pe piele sau iritaţiI 

cutanate, uneori însoţite de dificultăţi de respiraţie sau 
umflarea buzelor, a limbii, a gâtului sau a feţei)

• senzaţii de mâncărime, descuamări ale pielii sau ulcere la 
nivelul gurii

• Sînge: vânătaie inexplicabilă sau sângerare neaşteptată, 
scăderea numărului unor celule sanguine 
• Respirator: îngustarea căilor respiratorii (bronhospasm), la 

pacienţii cu astm bronşic indus de acid acetilsalicilic 
(aspirină) sau alte antiinflamatoare nesteroidiene

• Ficat: afecţiuni ale ficatului 

ANALGEZICE ANTIPIRETICE:
PARACETAMOL



INTERACȚIUNI
• Warfarină → risc de SÎNGERĂRI
• Antiemetice (Metoclopramida, Domperidon) →

crește absorbția Paracetamolului
• Barbiturice
• Carbamazepină
• Fenitoină
• Rifampicină
• Izoniazid
• Alcoolism cronic

Toxicitate înaltă pentru ficat

ANALGEZICE ANTIPIRETICE:
PARACETAMOL



  
ANALGEZICE ANTIPIRETICE:

IBUPROFEN

Denumiri comerciale:
Nurofen, Brustan, Mig® 400, Ibuprofen Grindex, 

Nurofen® Răceală şi Gripă

Forme farmceutice:
comprimate, gel, supozitoare, solutie injectabilă



ANALGEZICE ANTIPIRETICE:
IBUPROFEN

DOZE ȘI MOD DE ADMINISTRARE 
Adulţi şi adolescenţi cu vârsta peste 12 ani :

x
intervale de 4 până la 6 ore. 
Doza maximă zilnică

Durata tratamentului

200-400 mg 3-4 ori pe zi

1200 mg. 

7 zile la adulți
3 zile la copii și adolescenți 



• Vârstnici : Dacă sunteţi în vârstă veţi fi mai expus la 
reacţii adverse, în special sângerare şi perforaţie la 
nivelul tractului digestiv, care poate fi letală

• Sângerarea, ulceraţia sau perforaţia la nivelul
stomacului sau intestinelor la persoanele tinere

• Efecte asupra inimii şi creierului : ibuprofenul poate fi
asociat cu un risc de apariţie a atacului de cord sau a 
accidentului vascular cerebral, în special când sunt 
utilizate în doze mari. 

ANALGEZICE ANTIPIRETICE:
IBUPROFEN

ATENȚIONĂRI:



• În tratamentul de lungă durată, la utilizarea de doze mari de 
analgezice, poate să apară durerea de cap care nu trebuie 
tratată prin creşterea dozelor acestui medicament. 

• Utilizarea de rutină a analgezicelor poate determina leziuni 
renale permanente şi risc de insuficienţă renală. 

• Ibuprofenul poate masca simptomele sau semnele unei 
infecţii (febră, durere şi inflamaţie) şi poate prelungi temporar 
timpul de sângerare. 

ANALGEZICE ANTIPIRETICE:
IBUPROFEN

ATENȚIONĂRI:



REACŢII ADVERSE POSIBILE:

! Ibuprofenul se poate asocia cu un risc de
apariţie a atacului de cord (infarct miocardic)
sau a accidentului vascular cerebral
! Retenţie de apă (edem)
! Tensiune arterială mare
! Insuficienţă cardiacă

ANALGEZICE ANTIPIRETICE:
IBUPROFEN



DENUMIRI COMERCIALE:  Bixtonim Xylo® Aroma 1 mg/ml, 
Tyzine®, SeptaNazal® pentru copii, Noxprey-Baby, Nasivin®, 
Rinospray etc.

Te pot ajuta sa respiri mai bine. 

Atenție!  Nu utilizați spray-urile nazale mai mult de 3-5 zile

Soluții saline pentru sinusuri si gât - pot desfunda căile 
respiratorii și pot fi utilizate fără restricții.

DECONGESTIONANTE NAZALE:



DOZE ȘI MOD DE ADMINISTRARE
1-2 picături de 1-2 ori pe zi (la intervale de 8-10 ore), în 
fiecare nară. Nu depăşiţi doza recomandată!!!

Acest medicament nu trebuie utilizat mai mult de 5 zile. 
Dacă după 5 zile de utilizare, starea dumneavoastră nu 
s-a îmbunătăţit sau s-a agravat, trebuie să vă prezentaţi 
la medic!!!

Înainte să utilizaţi din nou picături nazale este necesară 
o pauză de câteva zile. 

DECONGESTIONANTE NAZALE:



Decongestionante nazale (1):

ATENȚIONĂRI:

•  Dependență la decongestionantele nazale - 
SUPRIMAREA UTILIZĂRII;

• Tulburări cardiace - perceperea bătăilor inimii, bătăi 
rapide ale inimii sau creşterea tensiunii arteriale;

• Tulburări respiratorii, în special la pacienţii cu 
hipersensibilitate la componentele picăturilor nazale.



Decongestionante nazale (2):

ATENȚIONĂRI:

• Tratamentul prelungit, frecvent şi/sau cu doze mari 
de xilometazolină poate determina iritaţie  - senzaţie 
de arsură sau uscăciune a mucoasei nazale;

• Tulburări ale sistemului nervos: s-a raportat durere de 
cap, insomnie, oboseală şi tulburări de vedere.



HIPERTENSIUNEA ȘI TRATAMENTUL RĂCELII
COFEINA:

• Crește tensiunea arterială

• Scade efectul medicamentelor prescrise
pentru scăderea tensiunii arteriale

• Când luați mai multe medicamente
concomitent, trebuie sa rețineți că asta
înseamnă că există un risc crescut de
interacțiuni între acestea și un risc mai
mare de a fi expus/ă la unele substanțe
medicamentoase în exces, periculoase
astfel si pentru ficat.



HIPERTENSIUNEA ȘI TRATAMENTUL RĂCELII

Decongestionantele pot agrava
hipertertensiunea arterială a pacienților în
două feluri:
1. decongestionantele pot să crească valorile
tensiunii arteriale si numărul bătăilor inimii (pe
minut).
2. decongestionantele scad eficiența
medicamentelor prescrise pentru tensiunea
arterială.



                         Atenție!

Tusea uscată, persistentă, însoțită uneori 
de senzația de gâdilătură în gât

Administrarea ENALAPRIL, LIZINOPRIL , etc

HIPERTENSIUNEA ȘI TRATAMENTUL RĂCELII



DIABETUL ZAHARAT ȘI TRATAMENTUL RĂCELII

     Atenție GLICEMIA!!!
• A se evita produsele care conțin cantități 

mari de zahăr în compoziție, de exemplu: 
unele siropuri de tuse, unele medicamente 
pe care le găsiți sub forma lichidă. 

!!! Citiți lista de componente din prospect cu 
mare atenție si discutați cu medicul despre ce 
medicamente aveți  voie sa folosiți.



DIABETUL ZAHARAT ȘI TRATAMENTUL RĂCELII

Paracetamol (acetaminofen)

• poate fi toxic pentru ficat si rinichi

!!! Bolnavii cu diabet care manifestă unele
complicații la nivelul rinichilor trebuie să
consulte medicul înainte de a folosi produse
medicamentoase pe bază de paracetamol.



DIABETUL ZAHARAT ȘI TRATAMENTUL 
RĂCELII

Medicamente antiinflamatoare nesteroidiene
precum ibuprofenul si naproxenul:

• Ibuprofenul intensifică efectul de scădere a
zahărului în sânge inclusiv și al
medicamentelor orale pentru diabet, de
aceea înaintea administrării medicamentului
e necesar sfatul medicului.



DIABETUL ZAHARAT ȘI TRATAMENTUL 
RĂCELII

Alcoolul și zahărul sunt componente care se 
pot găsi în compoziția unor medicamente 
pentru răceală și gripă pe care le administrați. 
Acestea pot fi menționate în prospect sau 
etichetă, ca ingrediente inactive. 
Atât alcoolul cât și zahărul vor afecta glicemia, 
ducând la creșterea nivelului de glucoză în 
sânge, respectiv evitarea medicamentelor cu 
astfel de compoziție e binevenită. 



DIABETUL ZAHARAT ȘI TRATAMENTUL RĂCELII

Unele substanțe conținute în 
decongestionantele nazale, care se găsesc de 
regulă in spray-urile nazale, ar putea scădea 
efectele insulinei sau efectele medicamentelor 
orale pentru diabet.




