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INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 

 
AMONIAC- ElaDum 

soluţie pentru uz extern 
 

Ammonium causticum 
 

100 ml conține:  amoniac soluţie concentrată 33,5-40,0 g; apă purificată - până la 100 ml. 
 
Produsul reprezintă o soluţie concentrată de amoniac în apă, care degajă amoniac. La  administrarea 
inhalatoare excită în mod reflex centrul respirator prin intermediul receptorilor senzitivi ai mucoasei căilor 
respiratorii superioare.  
În concentraţii înalte coagulează lax (prin colicvaţie) proteinele celulei microbiene. Reflector influenţează 
activitatea cardiacă şi tonusul vaselor de sânge. Utilizarea orală în concentraţii mici intensifică secreţia 
glandelor, creşte reflector excitabilitatea centrului vomei şi produce vomă. Activează epiteliul ciliar al căilor 
respiratorii. 
Soluţiile diluate (0,25-0,5%) se utilizează pentru prelucrarea preoperatorie a mâinilor chirurgului.  
Neutralizează toxinele insectelor şi şerpilor.  
Soluţiile diluate pot fi utilizate oral în intoxicaţii acute cu alcool. 
 
Domeniu de utilizare 
Restabilirea respirației în caz de leşin; provocarea vomei. 
Extern – prelucrarea înţepăturilor de insecte şi a muşcăturilor de şarpe, prelucrarea mâinilor chirurgului. 
 
Mod de utilizare 
Inhalator: pentru restabilirea respiraţiei în caz de leșin soluţia se îmbibă în vată sau tifon şi se aduce spre nas 
(la o distanţă de 0,5-1 cm). 
Pentru provocarea vomei se utilizează câte 5-10 picături la 100 ml apă.  
Pentru prelucrarea mâinilor chirurgului se utilizează soluţia 0,25-0,5%. 
În înţepături de insecte şi muşcături de şarpe soluţia diluată se aplică sub formă de comprese. 
 
Efecte nedorite 
Oprirea respirației (la inhalarea concentraţiilor înalte), salivație crescută, senzaţie de înţepături şi dureri în 
gât, înroșirea mucoasei gurii. 
 
Restricții în utilizare: 
Alergie la produs, utilizarea locală nu se admite în boli de piele. 
 
Atenționări: 
Se recomanda utilizarea cu precauţie la copii, în sarcină şi în perioada de alăptare. A se evita contactul cu 
mucoasa ochiului. 
  
Condiții de păstrare 
A se păstra la loc uscat, ferit de lumină, la temperatura 8-25ºC. A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor. 
 
Fabricat:  
SRL ElaDum Pharma 
Republica Moldova, r-nul Strășeni,  
s. Cojușna, str. Centenarului 2/C 
tel./fax: 0 237 42 927, 0 237 42 408 
 
Câte 10 ml, 20 ml, 25 ml în flacon. 
Seria: a se vedea pe ambalaj.  
Data de expirare: a se vedea pe ambalaj. 


