Apstiprināts ZVA 21750-191109
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

KALENDULA 100 mg/g ZIEDE
Aktīvā viela: Calendulae tinctura
Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.
Šīs zāles ir pieejamas bez receptes. Tomēr Jums jālieto Kalendula 100 mg/g ziede rūpīgi, lai no zāļu
lietošanas iegūtu vislabākos rezultātus.
Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.
Ja Jūsu veselības stāvoklis pasliktinās vai neuzlabojas pēc 1 nedēļas, Jums jāsazinās ar savu
ārstu.
Ja Jūs novērojat kādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām
blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu, izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam.
Šajā instrukcijā varat uzzināt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kas ir Kalendula ziede un kādam nolūkam to lieto
Pirms Kalendula ziedes lietošanas
Kā lietot Kalendula ziedi
Iespējamās blakusparādības
Kā uzglabāt Kalendula ziedi
Sīkāka informācija

1.

KAS IR KALENDULA ZIEDE UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

Kalendula ziedei piemīt pretiekaisuma, antibakteriālas, brūces dziedējošas īpašības. Ziedi lieto ārīgi
vieglu nobrāzumu, nelielu brūču un nelielu ādas iekaisumu simptomātiskai ārstēšanai.
2.

PIRMS KALENDULA ZIEDES LIETOŠANAS

Nelietojiet Kalendula ziedi šādos gadījumos
Ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret kliņģerīti vai citiem kurvjziežu dzimtas augiem
(piemēram, vērmeli) vai kādu citu Kalendula ziedes sastāvdaļu.
Nelietot slimniekiem ar ekzēmu.
Nelietot dziļāku brūču gadījumos, jo var sadzīt brūces virspusējā daļa, bet dzīšanas process dziļāk nav
beidzies.
Nelietot grūtniecēm un sievietēm, kuras baro bērnu ar krūti.
Īpaša piesardzība, lietojot Kalendula ziedi, nepieciešama šādos gadījumos
Bērniem līdz 12 gadu vecumam ziedi nevajadzētu lietot ierobežotas pieredzes dēļ.
Ja simptomi saglabājas vai pastiprinās pēc 1 nedēļas ilgas zāļu lietošanas, jāgriežas pie ārsta.
Kalendula ziedes lietošanas laikā iespējamas paaugstinātas jutības reakcijas.
Citu zāļu lietošana
Mijiedarbība ar citām zālēm nav zināma.
Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis,
ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.
Kalendula ziedes lietošana kopā ar uzturu
Kalendula ziedes lietošanas efektivitāti uzturs neietekmē.
Grūtniecība un zīdīšanas periods
Grūtniecības periodā un sievietes, kuras baro bērnu ar krūti, Kalendula ziedi nedrīkst lietot.
Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.
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Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana
Kalendula ziedes lietošana neietekmē transportlīdzekļu vadīšanu un mehānismu apkalpošanu.
Svarīga informācija par kādu no Kalendula ziedes sastāvdaļām.
Šīs zāles satur cetostearilspirtu, kas var izraisīt lokālas ādas reakcijas (piemēram, kontaktdermatītu).
3.
KĀ LIETOT KALENDULA ZIEDI
Vienmēr lietojiet Kalendula ziedi tieši tā kā ārsts Jums ir teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam
vai farmaceitam.
Kalendula ziedi lieto ārīgi.
Pusaudžiem pēc 12 gadu vecuma, pieaugušajiem un gados vecākiem cilvēkiem apziest bojātās vietas
2-4 reizes dienā.
Pieredze par ziedes lietošanu bērniem līdz 12 gadu vecumam ir ierobežota.
Ja Jūsu veselības stāvoklis pasliktinās vai neuzlabojas pēc 1 nedēļas, Jums jāsazinās ar savu ārstu.
Ja esat lietojis Kalendula ziedi vairāk nekā noteikts
Ārīgi lietojot, pārdozēšana praktiski nav iespējama.
Ja esat aizmirsis lietot Kalendula ziedi
Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto.
Ja Jūs pārtraucat lietot Kalendula ziedi
Lietošanas pārtraukšana nerada kaitējumu veselībai.
Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.
4.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā citas zāles, Kalendula ziede var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.
Cilvēkiem ar paaugstinātu jutību pret kliņģerīti vai citiem kurvjziežu dzimtas augiem (piemēram,
vērmeli) vai kādu citu no Kalendula ziedes sastāvdaļām iespējamas paaugstinātas jutības reakcijas,
dermatīts.
Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas, vai kāda no minētajām
blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.
5.

KĀ UZGLABĀT KALENDULA ZIEDI

Uzglabāt oriģināliepakojumā, temperatūrā līdz 15°C.
Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.
Nelietot Kalendula ziedi pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma.
Zāles nedrīkst izmest kopā ar saimniecības atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam par
nevajadzīgo zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.
6.

SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Ko Kalendula ziede satur
Aktīvā viela: 1 g ziedes satur 100 mg kliņģerītes tinktūras (Calendulae tinctura).
Citas sastāvdaļas: Vazelīns, emulgators (cetostearilspirts, tips B), attīrīts ūdens.
Kalendula ziedes ārējais izskats un iepakojums
Kalendula ziede ir viendabīga, iedzeltena ziede.
Fasēta pa 30 g alumīnija tūbā, kas kopā ar lietošanas instrukciju iepakota kartona kastītē.
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Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs
A/S "Rīgas farmaceitiskā fabrika"
Rīgā, Duntes ielā 16/22, LV1005, Latvija
Telefons 67355550, 67355551
Fakss 67355551
e-pasts: inara@rff.lv

A/s RFF Kvalificētā persona

D.Āboltiņa
2009. gada 19. oktobrī
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