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Azatioprină
Clasă de mediCamente: imunosupresor

 Mod de acţiune

•	 Inhibă sinteza de ADN, ARN şi proteine

 Indicaţii 

•	Prevenţia rejetului de transplant renal
•	Artrită reumatoidă

 Mod de administrare 

•	Transplant renal: iniţial 3-5 mg/kg/zi, cu o doză de întreţinere de 1-3 mg/kg/zi
•	Artrită reumatoidă: iniţial 1 mg/kg/zi, cu o doză de întreţinere de 1-2,5 mg/kg/zi

 Contraindicaţii 

•	Hipersensibilitate
•	Afecţiuni hepatice, renale sau ale măduvei osoase severe
•	Septicemie
•	Tratamentul artritei reumatoide la gravide sau al pacienţilor trataţi anterior 

cu agenţi alchilanţi
•	Sarcină, lactaţie

 Efecte adverse 

•	Diaree
•	Pancitopenie
•	Febră
•	Risc crescut de infecţie
•	Colestază, pancreatită
•	Alopecie
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Beclometazonă
Clasă de mediCamente: gluCoCortiCoid

 Mod de acţiune 

•	Supresia reacţiilor inflamatorii => ↑ sensibilitatea receptorilor β2-adrenergici

 Indicaţii 

•	Rinite alergice sezoniere
•	Astm bronşic

 Mod de administrare 

•	Astm: 
•	Adulţi: 3-4 x 0,084 mg/zi sau 2 x 0,168 mg/zi
•	Copii 6-12 ani: 3-4 x 0,042-0,084 mg/zi

 Contraindicaţii 

•	Hipersensibilitate
•	Status astmaticus
•	Tuberculoză pulmonară
•	 Infecţii respiratorii bacteriene sau fungice

 Efecte adverse 

•	Cefalee
•	Faringită
•	Tuse, epistaxis
•	Conjunctivită
•	Mialgie
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Biperiden
Clasă de mediCamente: antiparkinsonian-antiColinergiC Central 

 Mod de acţiune 

•	 Inhibă receptorii colinergici de la nivel nervos central => ↓ tremorul şi 
rigiditatea

 Indicaţii 

•	Tratamentul bolii Parkinson

 Mod de administrare 

•	Parkinson: 2-3 x 2 mg/zi, până la o doză maximă de 16 mg/zi
•	Manifestări extrapiramidale induse medicamentos: 1-3 x 2 mg/zi, până la o 

doză maximă de 8 mg/zi

 Contraindicaţii 

•	Glaucom
•	Hipertrofie benignă de prostată
•	Tahiaritmii
•	Stenoză mecanică digestivă, megacolon

 Efecte adverse 

•	Confuzie cu evoluţie până la psihoză
•	Midriază, tulburări de acomodare, glaucom
•	Xerostomie
•	Fatigabilitate
•	Tulburări de micţiune
•	Constipaţie
•	Tahicardie
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Bisoprolol
Clasă de mediCamente: beta-bloCant

 Mod de acţiune

•	Blochează receptorii β-adrenergici => efect inotrop şi cronotrop negativ;  
↓ consumul miocardic de O2

 Indicaţii 

•	Hipertensiune arterială

 Mod de administrare

•	2,5-5 mg/zi, până la o doză maximă de 20 mg/zi

 Contraindicaţii 

•	Bronhospasm
•	Bradicardie sinusală
•	Bloc atrioventricular grad II sau III
•	 În combinaţie cu anestezicele care produc inhibiţie cardiacă

 Efecte adverse 

•	Artralgie
•	Ameţeli, cefalee, insomnie
•	Diaree, greţuri
•	Tuse
•	Fatigabilitate
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Bromhexin
Clasă de mediCamente: muColitiC

 Mod de acţiune 

•	Fluidifică secreţiile traheo-bronşice şi le scade vâscozitatea => stimulează 
eliberarea acestuia prin tuse

•	Favorizează mişcările cililor
•	Creşte IgA şi IgG pulmonar

 Indicaţii

•	Afecţiuni inflamatorii respiratorii acute şi cronice: bronşită acută şi cronică, 
traheobronşită, bronhopneumopatie obstructivă cronică, bronşiectazie

•	Sinuzită acută şi cronică
•	Pneumoconioză
•	Laringită

 Mod de administrare 

•	Adulţi: 3 x 8-16 mg/zi
•	Copii: 

•	1-4 ani: 2 x 4 mg/zi
•	5-10 ani: 3 x 4 mg/zi
•	> 10 ani: 3 x 4-8 mg/zi

 Contraindicaţii

•	Hipersensibiltate
•	Ulcer gastric

 Efecte adverse 

•	Greţuri, vărsături
•	Eritem cutanat
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