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LISTA MEDICAMENTELOR FOTOSENSIBILE 
 

~ din formularul terapeutic al Spitalului Clinic C.F. Timișoara ~ 
 
 

DCI 
Exemple 
denumiri 

comerciale 
Condiții de păstrare Observații  

ADRENALINĂ 1 mg/1 ml 
(EPINEPHRINUM) 

Adrenalina 
A se păstra la temperaturi sub 25ºC, 
în ambalaj opac, pentru a fi protejat 
de lumină. 

                        - 

METAMIZOL 1 g/2 ml         
(METAMIZOLUM NATRIUM) 

Algocalmin 
A se păstra la temperaturi sub 25ºC, 
în ambalaj opac, pentru a fi protejat 
de lumină. 

- 

AMINOSTERIL N-HEPA8% 

(AMINOACIZI) 

Aminosteril N-
hepa 

A se păstra la temperaturi sub 25ºC, 
în ambalaj opac, pentru a fi protejat 
de lumină. 

- 

AMIODARONĂ 
(AMIODARONUM) 

Amiokordin 
150mg/3ml 

Amiodarona 
Hameln 50mg/ml 

A se păstra la temperaturi sub 25ºC, 
în ambalaj opac, pentru a fi protejat 
de lumină. 

A nu se păstra la frigider sau 
congelator.  

 
PANTOPRAZOL 40 mg 
(PANTOPRAZOLUM) 

Controloc  
A se păstra la temperaturi sub 25ºC, 
în ambalaj opac, pentru a fi protejat 
de lumină. 

Din punct de vedere 
microbiologic, medicamentul 
trebuie folosit imediat. 

DEXKETOPROFEN 50mg/2ml  

(DEXKETOPROFENUM) 

Dexketoprofen 
Tador 

Dekenor 
Xedofen 

A se păstra la temperaturi sub 25ºC, 
în ambalaj opac, pentru a fi protejat 
de lumină. 

Din punct de vedere 
microbiologic, medicamentul 
trebuie folosit imediat. 

DOPAMINĂ  
CLORHIDRAT 5 mg/ ml 
(DOPAMINUM) 

Clorhidrat de 
Dopamina  

A se păstra la temperaturi sub 25ºC, 
în ambalaj opac, pentru a fi protejat 
de lumină. 

- 

FITOMENADION 10mg/ ml 

(PHYTOMENADIONUM) 
Fitomenadion 

A se păstra la temperaturi sub 25ºC, 
în ambalaj opac, pentru a fi protejat 
de lumină. 

- 

FUROSEMID 20 mg/2ml 

(FUROSEMIDUM) 
Furosemid 

A se păstra la temperaturi sub 25ºC, 
în ambalaj opac, pentru a fi protejat 
de lumină. 

Din punct de vedere 
microbiologic, medicamentul 
trebuie folosit imediat. 

 
HUMULIN R 100 UI/ml*10ml 
(INSULINUM 
HUMANUM) 

Humulin R 
A se pastra la frigider, iar dupa 
deschidere la temperaturi sub 30°C 
si ferit de lumina. 

- 

 
KETOPROFEN 100 mg/2ml 
(KETOPROFENUM) 

Ketoprofen 
A se păstra la temperaturi sub 25ºC, 
în ambalaj opac, pentru a fi protejat 
de lumină. 

- 

LIPOFUNDIN MCT/LCT 20% 

(COMBINAȚII LIPIDE) 

Lipofundin 
Intralipid 

Somofilpid 

A se păstra la temperaturi sub 25ºC, 
în ambalaj opac, pentru a fi protejat 
de lumină. 

- 

LYSTHENON 100 mg/5 ml 
(SUXAMETHONII CHLORIDUM) 

 
Lysthenon 

 

A se păstra la frigider (2-8ºC), în 
ambalajul original. 

- 

NEXODAL 0,4 mg/ ml 

(NALOXONUM) 

Nexodal 
Forvel 

A se păstra la temperaturi sub 25ºC, 
în ambalaj opac, pentru a fi protejat 
de lumină. 

- 

 
NORADRENALINĂ 16 mg/8 ml 

(NORADRENALINUM) 
Noradrenalina 

A se păstra la temperaturi sub 25ºC, 
în ambalaj opac, pentru a fi protejat 
de lumină. 

Din punct de vedere 
microbiologic, medicamentul 
trebuie folosit imediat. 

EMULSIE PERFUZABILA 
PERIFERICA TRICAMERALA 
(COMBINAȚIE DE GLUCIDE, 
AMINOACIZI CU ELECTROLIȚI ÇI 
LIPIDE) 

Nutrifelx 
Kabiven 

Ferit de lumina 

Perioada de valabilitate după 
scoaterea din am- balajul 
protector şi amestecare 

  la temperaturi între 2-8ºC – 
maxim 4 zile  la temperaturi de 
25ºC – maxim 48 de ore. După 
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deschiderea ambalajului 
original, emulsia trebuie 
administrată imediat. 

OMEPRAZOL40 mg i.v. 
(OMEPRAZOLUM) 

       Omez 
Omeprazol 
 

A se păstra la temperaturi sub 
30ºC, în ambalaj opac, pentru a fi 
protejat de lumină. 

Soluţia reconstituită trebuie 
administrată imediat după 
reconstituire. Orice cantitate 
neutilizată trebuie aruncată 

PARACETAMOL 1 g/100 ml 

(PARACETAMOLUM) 

Pracetamol B. 

Braun 

Paracetamol 

Kabi 

Paracetamol 

Infomed 

 

A se păstra la temperaturi sub 25ºC, 
în ambalaj opac, pentru a fi protejat 
de lumină. 

Din punct de vedere 
microbiologic, medicamentul 
trebuie folosit imediat. 

 
PENTOXIFILIN 100 mg/5 ml 
(PENTOXIFYLLINUM) 

Pentoxifilina 
A se păstra la temperaturi sub 25ºC, 
în ambalaj opac, pentru a fi protejat 
de lumină. 

Din punct de vedere 
microbiologic, medicamentul 
trebuie folosit imediat. 

 

FAMOTIDINA 20 mg 
PULB+SOLV. PT. SOL. 
INJ./PERF. (FAMOTIDINUM) 

Quamatel 
A se păstra la temperaturi sub 25ºC, 
în ambalaj opac, pentru a fi protejat 
de lumină. 

- 

ATRACURIUM  
(ATRACURIUM) 

Tracrium 
50mg/5ml 

Atracurium 
Kalceks 10mg/ml 

A se păstra la frigider (2º C – 8º C), 
în ambalaj opac, pentru a fi protejat 
de lumină. 

Din punct de vedere 
microbiologic, medicamentul 
trebuie folosit imediat 

 

TRAMADOL 100 mg/ 2ml 
(TRAMADOLUM) 

Mabron 
A se păstra la temperaturi sub 25ºC, 
în ambalaj opac, pentru a fi protejat 
de lumină. 

- 

VITAMINA B1 100 mg/ 2ml 

(THIAMINUM) 
Vitamina B1 

A se păstra la temperaturi sub 25ºC, 
în ambalaj opac, pentru a fi protejat 
de lumină. 

- 

 

VITAMINA B6 250 mg/5ml 
(PYRIDOXINUM) 

Vitamina B6 
A se păstra la temperaturi sub 25ºC, 
în ambalaj opac, pentru a fi protejat 
de lumină. 

- 

 
VITAMINA B12 50 µg/ml sau  

1000 µg/ml 

(CYANCOBALAMINUM) 

Vitamina B12 
A se păstra la temperaturi sub 25ºC, 
în ambalaj opac, pentru a fi protejat 
de lumină. 

- 

 
VITAMINA C 750 mg/ 5ml 
(ACIDUM 
ASCORBICUM) 

   Vitamina C  
A se păstra la temperaturi sub 25ºC, 
în ambalaj opac, pentru a fi protejat 
de lumină. 

Din punct de vedere 
microbiologic, medicamentul 
trebuie folosit imediat 

 

 
Întocmit,  

 
Farm. Diana CÎRLEA 
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