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Anexa 1
Prospect

SECATOXIN
Soluţie orală în picături, 1 mg/ml
Compoziţie
10 ml soluţie orală conţin mesilat de dihidroergotoxină 0,01 g şi excipienţi: glicină, tiouree,
acid tartric 10 %, glicerol 85 %, alcool etilic 96 %, apă purificată.
Grupa farmacoterapeutică: vasodilatatoare periferice, alcaloizi de ergot
Indicaţii terapeutice
Tratamentul simptomatic al deficitului neurosenzorial şi cognitiv cronic al vârstnicului.
Tulburări ale circulaţiei retiniene, tulburări cohleovestibulare, sindrom Raynaud, arteriopatii
obliterante ale membrelor.
În hipertensiune arterială – tratament simptomatic al cefaleei şi ameţelilor. Migrenă
hipertensivă.
Contraindicaţii
Hipersensibilitate la dihidroergotoxină sau la oricare dintre excipienţii produsului, boală
coronariană ischemică avansată şi psihoze acute sau cronice; asociere cu inhibitori ai
monoaminooxidazei (IMAO).
Precauţii
În timpul tratamentului există un risc crescut de bradicardie şi hipotensiune arterială. Este
necesară monitorizarea tensiunii arteriale şi a pulsului înainte de începerea terapiei şi la intervale
regulate în timpul tratamentului.
Dacă apare o scădere accentuată a tensiunii arteriale, tratamentul trebuie întrerupt.
Secatoxin conţine alcool etilic.
Interacţiuni
Produsul reduce eficienţa unor medicamente administrate în vederea scăderii presiunii
sanguine. Medicul trebuie să decidă asupra posibilităţii administrării unei combinaţii de
medicamente.
Dacă alt medic vă prescrie alte medicamente, acesta trebuie informat ca deja se administrează
Secatoxin.
Dihidroergotoxina creşte efectul vasodilatatoarelor, al unor antihipertensive (de ex rezerpina)
şi, indirect, al anticoagulantelor.
Dihidroergotoxina diminuează efectul alfa-simpatomimeticelor (prin efect agonist alfaadrenergic) şi al clonidinei.
Efectul dihidroergotoxinei este amplificat de alfa-simpatolitice şi beta-simpatomimetice.
Efectul dihidroergotoxinei este diminuat de alfa-simpatomimetice şi vasopresină.
Atenţionări speciale
Înainte de prescrierea produsului la pacienţii cu simptome de declin idiopatic al capacităţii
psihice, medicul trebuie să excludă posibilitatea că semnele şi simptomele să provină de la o stare
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potenţial reversibilă şi tratabilă, în mod special maladiile secundare ale unor boli sistemice, respectiv
delirium şi demenţă, boli primare neurologice sau tulburări primare ale afectivităţii.
Sarcina si alăptarea
Nu se recomandă utilizarea produsului în timpul sarcinii şi alăptării.
Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje
Produsul poate influenţează negativ capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.
Doze şi mod de administrare
Dozajul trebuie individualizat şi depinde de caracterul şi gravitatea bolii, precum şi de starea
generală a pacientului.
Adulţi: doza recomandată este de 15 - 25 picături Secatoxin soluţie orală în picături
administrate de 3 ori pe zi (3,75 ml Secatoxin soluţie orală în picături).
Terapia este de lungă durată.
Doza trebuie administrată cu o jumătate de oră înainte de mese. În cazul apariţiei reacţiilor
adverse gastrice se poate administra în timpul sau după mese.
Datorită gustului amar se recomandă să se dilueze doza în puţină apă sau să se bea multă apă
după administrare.
Reacţii adverse
În mod obişnuit produsul este bine tolerat dacă se administrează dozele recomandate. Rar pot
apărea tulburări gastro-intestinale (greaţă, anorexie, vărsături), erupţii cutanate, tulburări de vedere
(vedere înceţoşată), congestie nazală, bradicardie şi hipotensiune arterială ortostatică. Aceste reacţii
adverse sunt în mod obişnuit reversibile şi dispar după întreruperea tratamentului.
Supradozaj
Supradozajul se manifestă prin greaţă, vărsături, anorexie, dureri abdominale şi congestie
nazală. Scăderea tensiunii arteriale apare brusc şi poate duce la comă. Aceste simptome apar la 2-4
ore după intoxicare. Următoarele simptome pot să apară: cefalee, ameţeală, tulburări psihice,
tulburări de vorbire şi de vedere (vedere înceţoşată).
Păstrare
A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.
A se păstra la temperaturi sub 25C, în ambalajul original.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Ambalaj
Cutie cu un flacon a 10 ml soluţie orală în picături, prevăzut cu picător.
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