VIDAN
ACID MEFENAMIC 500 mg

SINGURUL ACID MEFENAMIC
DIN ROMÂNIA !

Indicat în urmatoarele stări patologice:
-artropa�i inflamatorii cronice
(poliartrită reumatoidă, spondilită anchilozantă, artrită psoriazică etc.)
-artropa�i degenera�ve ale ar�culațiilor periferice și ale coloanei spinale
-sindroamele dureroase musculo-scheletale periar�culare
( periartrită, tendinită, trauma�sme etc.)
-dismenoree primară

DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Vidan, 500mg comprimate filmate
COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ
Fiecare comprimat filmat conține acid mefenamic 500 mg.
Pentru lista tuturor excipienților, vezi RCP.
FORMA FARMACEUTICĂ
Comprimate filmate, cu formă oblongă, de culoare galbenă.
DATE CLINICE
Indicații terapeu�ce
� artropa�i inflamatorii cronice (poliartrită reumatoidă, spondilită anchilozantă, artrită
psoriazică etc.).
� artropa�i degenera�ve ale ar�culațiilor periferice și ale coloanei spinale.
� sindroamele dureroase musculo-scheletale periar�culare (periartrită,
tendinită,trauma�sme etc.).
� dismenoree primară.
� la copii cu vârsta peste 6 ani, ca an�pire�c, �mp de cel mult 7 zile.
� migrene, durere dentară, durere pos�rauma�că, durere postoperatorie.
� menoragie datorată disfuncției hormonale sau a unui dispozi�v intrauterin (IUD),
atunci când nu există afectare organică.
Doze și mod de administrare
Reacțiile adverse pot fi reduse la minimum prin u�lizarea celei mai mici doze eficace
pentru cea mai scurtă perioadă necesară controlării simptomelor (vezi RCP).
Doze
Adulți și copii cu vârsta peste 14 ani
Doza recomandată este de 500mg acid mefenamic de 3 ori pe zi, de preferat după mese.
Dismenoree: 500mg de 3 ori pe zi. Doza inițială ar trebui administrată odată cu debutul
durerii menstruale și ar trebui con�nuat atâta �mp cât durerile persistă.
Menoragie: 500mg de 3 ori pe zi. Doza inițială ar trebui administrată odată cu debutul
sângerării și a simptomelor asociate și tratamentul ar trebui con�nuat atâta �mp cât
simptomele persistă.
La copii cu vârsta peste 6 ani, ca an�pire�c, �mp de cel mult 7 zile
Doza recomandată este de 5mg acid mefenamic/kg la interval de 6 ore.
Mod de administrare
Comprimatele trebuie administrate cu o can�tate suficientă de lichid, fără a fi mestecate.
Contraindicații
� hipersensibilitate la substanța ac�vă, la acidul ace�lsalicilic, la alte an�inflamatoare
nesteroidiene sau la oricare dintre excipienții enumerați în RCP.
� la pacienții cu ulcer pep�c ac�v sau istoric de ulcer pep�c sau boli gastrointes�nale
precum colită ulcerantă și boala Crohn sau cu istoric de sângerare recurentă.
� la pacienții care au astm, rinită alergică sau ur�carie după u�lizarea acidului ace�l
salicilic sau a altor medicamente an�inflamatoare nesteroidiene
� perioada de sarcină și alăptare (până în prezent nu a fost demonstrată siguranța
administrării medicamentului în aceste situații)
� nu există experiență în u�lizarea acestui medicament la copiii mai mici de 14 ani
(exceptând situațiile în care medicamentul este folosit ca an�pire�c la copii cu vârsta
peste 6 ani, �mp de cel mult 7 zile)
� la pacienții care iau simultan alte an�inflamatoare nesteroidiene sau acid ace�lsalicilic
� la pacienții cu boli hematologice sau insuficiență hepa�că sau renală severă.
� la pacienții cu epilepsie. � la pacienții cu insuficiență cardiacă severă
Atenționări și precauții speciale pentru u�lizare
Reacțiile adverse pot fi reduse la minimum prin u�lizarea celei mai mici doze eficace
pentru cea mai scurtă perioadă necesară controlării simptomelor (vezi RCP și riscurile
cardiovasculare și gastro-intes�nale, prezentate mai jos).
Doza redusă ar trebui administrată:
� la bătrâni și la persoane cu dizabilități
� la pacienții cu funcții ale inimii semnifica�v reduse
� la pacienții cu hipertensiune care iau diure�ce
� la pacienții cu disfuncții hepa�ce
� la pacienții cu lupus eritematos sistemic
Pacienții care fac tratament pe termen lung, trebuie să-și facă testele hematologice și
biochimice periodic.
Medicamentul trebuie administrat cu precauție la pacienții cu istoric în alergii sau astm bronșic,
la fel ca și la pacienții cu infecții deoarece poate masca simptomele de febră și inflamație.
Pentru mai multe efecte adverse vezi RCP.
Interacțiuni cu alte medicamente și alte forme de interacțiune
� Medicamentul, similar altor AINS, se leagă în proporție mare de albumina plasma�că,
de aceea este posibilă desfacerea de la nivelul acesteia a medicamentelor cu aceeași
capacitate de legare sau mai scazută, potențând as�el efectul acestora. De aceea, acidul
mefenamic trebuie administrat cu precauție la pacienții care primesc curent tratament,
în special în doze mari, cu an�coagulante �p coumarin (warfarină), sulfoniluree,
hidantoină sau sulfonamide.
� Studiile efectuate la animale au arătat că administrarea concomitentă a acidului ace�lsalicilic
cu alte medicamente AINS determină scăderea concentrației plasma�ce și eficacității AINS.
Deoarece această asociere nu oferă beneficii terapeu�ce suplimentare, nu trebuie u�lizată.
� Administrarea concomitentă cu inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei poate
diminua efectul an�hipertensiv și poate crește riscul afecțiunii renale și hiperkalemia.
� Administrarea concomitentă cu chinolone poate crește riscul de producere a convulsiilor.
� Antagonizează acțiunea an�hipertensivă a medicamentului.
� Poate crește nivelul plasma�c al glicozidelor cardiotonice.
� Poate reduce eliminarea metotrexatului și poate crește riscul toxicității acestuia.
� Administrarea concomitentă cu ciclosporine și tacrolim poate crește riscul de nefrotoxicitate.
� Când este administrat concomitent cu diure�ce, crește riscul de nefrotoxicitate.
� Reduce eliminarea și mărește riscul de toxicitate cu li�u.

� Nu trebuie administrat simultan și la 12 ore după cosumul de mifepristone.
� Administrarea concomitentă cu cor�costeroizi și alcool mărește potențialul efectelor
nedorite gastrointes�nale.
� După administrarea acidului mefenamic poate apărea o reacție fals pozi�vă pentru
sărurile biliare în urină.
Fer�litatea, sarcina și alăptarea
Sarcina
Deoarece nu există studii adecvate și bine controlate la femeile însărcinate,
medicamentul nu trebuie folosit pe perioada sarcinii decât dacă beneficiul potențial al
mamei depășește posibilul risc al fătului. Nu se cunoaște dacă acidul mefenamic trece
de bariera placentară.Datorită efectului cunoscut al acestei clase de medicamente
(inhibitori de sinteză ai prostaglandinei) asupra sistemului cardiovascular fetal (ex:
închiderea prematură a arteriosus ductus), folosirea acidului mefenamic în �mpul
sarcinii este contraindicată. Acidul mefenamic inhibă sinteza prostaglandinelor
rezultând probabil prelungirea sarcinii și intervenția în naștere, când este administrat
târziu în sarcină.
Alăptarea
Urme ale acidului mefenamic pot fi regăsite în laptele matern și pot fi transmise
copilului. De aceea, acidul mefenamic nu trebuie administrat mamelor care alăptează.
Efecte asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi u�laje
Poate cauza somnolență și astenie, deci este recomandat a se evita conducerea de
vehicule și de a folosi u�laje până când pacientul nu este sigur că abilitățile sale nu sunt
influențate.
Reacții adverse
Cel mai frecvent efect advers nedorit al acidului mefenamic apare la nivelul tractului
gastrointes�nal. Diareea este cel mai frecvent efect advers nedorit și este, de obicei,
dependent de doză. În general se reduce odată cu micșorarea dozei și dispare cu
întreruperea tratamentului.
De asemenea, greața cu sau fără vomă și durerile abdominale sunt frecvente.
Efectele nedorite gastrointes�nale/hepatobiliare mai puțin frecvente includ: anorexia,
arsuri gastrice, flatulență, enterocolite, colite, steatoree, icter, hepa�tă, pancrea�tă,
sindrom hepatorenal, disfuncție hepa�că, cons�pație, gastrită hemoragică, ulcer pep�c
cu sau fără sângerare gastrică.
Boli ale sistemului limfa�c și ale sângelui: anemie hemoli�că autoimună (urmare a
unui tratament de lungă durată) ce dispare la întreruperea tratamentului, scăderea
valorii hematocritului, leucopenie, eozinofilie, purpură trombocitopenică,
agranulocitoză, pancitopenie, anemie aplas�că și hipoplazia măduvei osoase.
Boli ale sistemului imun: anafilaxie.
Boli ale metabolismului și nutriției: intoleranță la glucoză la pacienții cu diabet,
hiponatremie.
Boli psihiatrice: anxietate.

Boli ale sistemului nervos: somnolență, ver�j, durere de cap, tulburări de
vedere, convulsii și insomnie.
Boli de ochi: iritarea ochilor, pierdere reversibilă de dis�ngere a culorilor.
Boli ale urechilor și labirintului: otalgie (dureri de urechi).
Boli cardiace: au fost raportate palpitații, edem, hipertensiune și insuficiență
cardiacă, comune tratamentului cu AINS.
Studiile clinice și datele epidemiologice sugerează că u�lizarea anumitor AINS (în
special în doze mari și în tratament de lungă durată) se poate asocia cu un risc
ușor crescut de apariție a evenimentelor trombo�ce arteriale (de exemplu:
infarct miocardic sau accident vascular cerebral) (vezi RCP).
Boli vasculare: hipotensiunea.
Boli ale aparatului renal: insuficiență renală incluzând necroză papilară,
hematurie, disurie (greutate la urinare).
Boli ale aparatului respirator, toracic și medias�nal: astm, dispnee.
Boli de piele și ale țesutului subcutanat: angioedem, edem laringial, sindrom
Stevens-Johnson, necroliză epidermală toxică (sindrom Lyell), eritem mul�form,
transpirație, prurit, ur�carie, edem facial.
Supradozaj
Nu există an�dot specific.În cazul producerii unui supradozaj accidental, trebuie
imediat produsă voma sau lavaj gastric, urmat de administrarea de cărbune
ac�v, funcțiile vitale trebuie controlate și susținute.Deoarece acidul mefenamic
și metaboliții săi sunt legați de proteinele plasma�ce, hemodializa nu grăbește
eliminarea acestora. Urmare a supradozajului de acid mefenamic, au fost
raportate convulsii epilep�ce, insuficiență renală acută și comă.
Supradozajul poate cauza moartea.
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