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Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Celiprolol Vitabalans 200 mg apvalkotās tabletes
Celiprololi hydrochloridum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.
 Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
 Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.
 Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem

ir līdzīgas slimības pazīmes.
 Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:
1. Kas ir Celiprolol Vitabalans un kādam nolūkam to lieto
2. Kas Jums jāzina pirms Celiprolol Vitabalans lietošanas
3. Kā lietot Celiprolol Vitabalans
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt Celiprolol Vitabalans
6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Celiprolol Vitabalans un kādam nolūkam to lieto

Celiprolol Vitabalans pieder zāļu grupai, ko sauc par beta-blokatoriem.

Celiprolol Vitabalans lieto hipertensijas (paaugstinātu asinsspiedienu) ārstēšanai, kā arī stabilas stenokardijas
lēkmju rašanās profilaksei. Stenokardija ir sāpes krūtīs, kas saistītas ar samazinātu sirds muskuļa apgādi ar
skābekli (išēmiju). Celiprolol Vitabalans piemīt arī vazodilatējoša iedarbība, tāpēc šīs zāles paplašina
asinsvadus, kā rezultātā hipertensijas slimniekiem pazeminās asinsspiediens gan miera, gan fiziskas slodzes
laikā.

2. Kas Jums jāzina pirms Celiprolol Vitabalans lietošanas

Nelietojiet Celiprolol Vitabalans šādos gadījumos
 ja Jums ir alerģija pret celiprolola hidrohlorīdu vai kādu citu bēta-blokatoru, vai kādu citu (6. punktā

minēto) šo zāļu sastāvdaļu;
 ja Jums ir sirds mazspēja un ļoti lēns pulss (mazāk kā 50 sitieni minūtē);
 ja Jums ir neārstēta feohromocitoma (paaugstināts asinsspiediens sakarā ar audzēju, parasti nieru rajonā);
 ja Jums ir metabolā acidoze (pārāk augsts skābes līmenis asinīs);
 ja Jums ir spiedoša sāpju sajūta krūtīs miera stāvoklī;
 ja Jums ir zems asinsspiediens (hipotensija);
 ja Jums ir nieru mazspēja;
 ja Jums ir hroniska obstruktīva plaušu slimība (ierobežota gaisa plūsma bronhos, kas nav pilnīgi

atgriezeniska);
 ja Jums ir akūtas astmas lēkmes;
 ja Jums ir bronhu spazmas (pēkšņa muskuļu saraušanās bronhiolu sieniņās) vai bronhiālā astma;
 ja Jums ir sirds vadīšanas vai ritma traucējumi;
 ja Jums ir nosprostoti asinvadi, tai skaitā, asinsrites traucējumi, kuri var izraisīt roku un kāju pirkstu

tirpšanu, un to ādas krāsas izmaiņas – tie kļūst bāli vai zilgani;
 ja Jums ir smagi aknu darbības traucējumi;
 ja Jūs vienlaicīgi lietojat īpašas zāles depresijas ārstēšanai, ko sauc par MAO inhibitoriem (izņemot B tipa
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MAO inhibitorus), piemēram, fenelzīnu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Pirms Celiprolol Vitabalans lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu
 ja Jums ir nieru darbības traucējumi (kreatinīna klīrenss robežās no 15 līdz 40 ml/min);
 ja Jums ir aknu darbības traucējumi;
 ja Jūs esat gados vecāks pacients, ārstēšanas laikā ar celiprololu, Jums jābūt regulārā ārsta uzraudzībā;
 ja Jums ir sirds išēmiskā slimība;
 ja Jums ir parifērās asinsrites traucējumi (mijklibošana);
 ja Jums jebkad ir bijusi stenokardija (sāpes krūšu kurvī);
 ja Jums lēna sirdsdarbība (bradikardija);
 ja Jums ir I pakāpes sirds blokāde (elektrisko signālu, kuri veicina sirds muskuļu saraušanos, blokāde);
 ja Jūs esat cukura diabēta slimnieks vai Jums ir pastiprināta vairogdziedzera darbība;
 ja Jums ir atgriezeniskas obstruktīvas plaušu slimības;
 ja Jums ir šobrīd vai ir bijusi agrāk psoriāze (ādas slimība);
 ja Jums jebkad bijušas anafilaktiskas reakcijas (pēkšņas, dzīvībai bīstamas alerģiskas reakcijas);
 ja Jums ir sausās acs sindroms un izsitumi bez jebkādiem citiem iespējamiem iemesliem, ārstēšana ar

celiprololu pakāpeniski jāpārtrauc.

Ja Jums tiek plānota operācija vispārējā anestēzijā, pastāstiet anesteziologam, ka lietojat Celiprolol
Vitabalans.

Citas zāles un Celiprolol Vitabalans
Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Jūsu ārstam īpaši jāzin, ja lietojat kādas no sekojošām zālēm:
 klonidīns, hidrohlortiazīds un citas spiedienu pazeminošas zāles;
 kalcija kanālu blokatori (zāles, kuras lieto sirdsdarbības traucējumu un paaugstināta asinsspiediena

ārstēšanai), piem., verapamils, diltiazēms vai nifedipīns;
 antiaritmiskie līdzekļi (zāles neregulāras sirdsdarbības ārstēšanai), piem., dizopiramīds, hinidīns,

flekainīds vai amiodarons;
 sirds glikozīdi (zāles sirds slimību ārstēšanai) piem., digoksīns;
 insulīns un iekšķīgi lietojamie pretdiabēta līdzekļi (zāles glikozes līmeņa samazināšanai asinīs);
 nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi (zāles sāpju un iekaisuma ārstēšanai), piem., ibuprofēns vai

indometacīns;
 adrenalīns (zāles sirdsdarbības stimulēšanai, kā arī alerģisku reakciju, tostarp, anafilaktiskā šoka

ārstēšanai);
 teofilīns (zāles, kuras var lietot astmas vai hroniska bronhīta ārstēšanai);
 tricikliskie antidepresanti (lieto depresijas, nemiera, kā arī hronisku sāpju ārstēšanai), piem., amitriptilīns,

nortriptilīns vai doksepīns;
 barbiturāti (lieto epilepsijas ārstēšanai), piem., fenobarbitāls;
 fenotiazīni (zāles, kuras lieto psihisku traucējumu, kā arī izteiktas sliktas dūšas un sāpju ārstēšanai) piem.,

levomepromazīns, hlorpromazīns, flufenazīns, perfenazīns un pimozīds;
 MAO inhibitori (zāles depresijas ārstēšanai), piem., fenelzīns;
 ciklosporīns (zāles, kuras lieto atgrūšanas novēršanai pēc orgānu transplantācijas, kā arī psoriāzes, smaga

atopiskā dermatīta vai reimatoīdā artrīta ārstēšanai);
 astemizols (antihistamīna līdzeklis, kuru izmanto alerģijas ārstēšanai);
 cisaprīds (zāles, kuras lieto, lai ārstētu grēmas un aizcietējumus);
 diergotamīns, ergotamīns (zāles, kuras lieto migrēnas profilaksei un ārstēšanai);
 sirolīms, takrolīms (zāles, kuras lieto atgrūšanas novēršanai pēc orgānu transplantācijas);
 terfenadīns (antihistamīna līdzeklis, kuru izmanto alerģijas ārstēšanai);
 litijs (zāles, kuras lieto īpašu psihisku traucējumu ārstēšanai);
 HMG-CoA-reduktāzes inhibitori (statīns, zāles, kuras lieto holesterīna līmeņa pazemināšanai);
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 pretepilepsijas zāles, piem., fenitoīns;
 varfarīns (zāles, kuras lieto, lai novērstu trombu veidošanos);
 eritromicīns, klaritromicīns (antibiotikas – zāles, kuras lieto bakteriālu infekciju ārstēšanai);
 ketokonazols un itrakonazols (zāles sēnīšu infekciju ārstēšanai);
 rifampicīns (zāles, kuras var lietot tuberkulozes ārstēšanai);
 asinszāle (ārstniecības augu līdzeklis depresijas ārstēšanai).

Celiprolol Vitabalans kopā ar uzturu un dzērienu
Zāles lieto, uzdzerot glāzi ūdens, vismaz pusstundu pirms vai divas stundas pēc ēšanas.
Lietojot celiprololu ēšanas laikā, tā iedarbība samazinās.

Grūtniecība un barošana ar krūti
Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai
plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.
Grūtniecības un bērna zīdīšanas periodā celiprolola lietošana nav ieteicama, jo nav pieteiekamu datu par šo
zāļu ietekmi uz grūtniecību, kā arī to nonākšanu mātes pienā.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana
Jāievēro, ka dažkārt iespējams reibonis un nogurums. Ja novērojat šādas blakusparādības, izvairieties no
transportlīdzekļu vadīšanas vai darbībām, kuru veikšanai nepieciešama modrība.

3. Kā lietot Celiprolol Vitabalans

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai
farmaceitam.
Celiprolol Vitabalans paredzēts lietot pieaugušajiem.

Hipertensija
Ārstēšanu sāk ar 200 mg vienu reizi dienā. Nepieciešamības gadījumā devu, individuāli katram pacientam
atkarībā no klīniskās gaitas, var dubultot 2-4 nedēļu laikā. Asinsspiedienu pazeminošā darbība var būt
pakāpeniska un reizēm optimālais efekts tiek sasniegts pēc dažām nedēļām.

Stabila stenokardija
Ieteicamā deva ir 200 mg vienu reizi dienā. Nepieciešamības gadījumā devu, individuāli katram pacientam
atkarībā no klīniskās gaitas, var dubultot 2-4 nedēļu laikā. Ja Jums ir sirds un asinsvadu saslimšanas,
ārstēšanu ieteicams pārtraukt pakāpeniski 1-2 nedēļu laikā. Strauja ārstēšanas pārtraukšana var izraisīt
sirdsdarbības traucējumus, īpaši, ja Jums ir sirds išēmiskā slimība.

Tableti var sadalīt vienādās devās.

Lietošana bērniem
Celiprolol Vitabalans lietošana nav ieteicama bērniem.

Ja esat lietojis Celiprolol Vitabalans vairāk nekā noteikts
Pārdozēšanas vai saindēšanās gadījumā Jums nekavējoties jākonsultējas ar ārstu vai tuvākās slimnīcas
neatliekamās palīdzības nodaļu.
Pārdozēšanas simptomi ir: bradikardija (lēns pulss), hipotensija (zems asinsspiediens), akūta sirds mazspēja
un bronhospazmas.

Ja esat aizmirsis lietot Celiprolol Vitabalans
Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Lietojiet nākamo tableti parastajā laikā, kad tas
jādara.

Ja pārtraucat lietot Celiprolol Vitabalans
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Lai gan klīniskajos pētījumos blakusparādības, strauji pārtraucot zāļu lietošanu, netika novērotas, tomēr zāles
jāpārtrauc lietot pakāpeniski 1-2 nedēļu laikā. Ja nepieciešams, vienlaicīgi jāuzsāk aizvietojoša ārstēšana ar
citām zālēm, lai novērstu stenokardijas paasinājuma rašanos.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Bieži (skar 1 līdz 10 lietotājus no 100):
 nogurums, reibonis, miegainība
 galvassāpes, apjukums, nervozitāte
 svīšana
 bezmiegs, nakts murgi
 depresija, psihoze vai halucinācijas
 nejutīgums un aukstuma sajūta ekstremitātes
 slikta dūša, vemšana, aizcietējums, caureja
 ievērojami pazemināts asinsspiediens (hipotensija), palēnināta sirdsdarbība (bradikardija), pēkšņs un

īslaicīgs samaņas zudums (ģībonis), sirdsklauves, sirds vadīšanas traucējumi, sirds mazspēja
 alerģiskas ādas reakcijas (apsārtums, nieze, izsitumi) un matu izkrišana

Retāk (skar 1 līdz 10 lietotājus no 1,000):
 trombocītu skaita samazināšanās (trombocitopēnija) vai neliela asiņošana ādā un gļotādās (purpura)
 muskuļu vājums vai izteikts nogurums, muskuļu krampji
 sausas acis (jāņem vērā pacientiem, kuri nēsā kontaktlēcas), konjunktīvas iekaisums (konjunktivīts)
 sausums mutē

Reti (skar 1 līdz 10 lietotājus no 10,000):
 bronhu sašaurināšanās (bronhospazmas), ar astmu saistīti elpošanas traucējumi (astmātiskais elpas

trūkums), plaušu iekaisuma slimība (intersticiāla pneimonija)

Ļoti reti (skar mazāk nekā 1 lietotāju no 10,000):
 cukura diabēta rašanās (slēptais cukura diabēts) vai jau esoša cukura diabēta stāvokļa pasliktināšanās
 pastiprinās jau esošs izteikts muskuļu vājums vai nogurums (Myasthenia gravis)
 acs radzenes un konjunktīvas iekaisums (keratokonjunktivīts), redzes traucējumi
 dzirdes zudums, troksnis ausīs
 pastiprinātu lēkmju rašanās pacientiem ar stenokardiju
 perifērās asinsrites traucējumi (mijklibošana, Reino sindroms)
 pastiprināt psoriāzes simptomus, kā arī izraisīt psoriāzei līdzīgus izsitumus
 psoriāzes (psoriasis vulgaris) rašanās un esošo simptomu pastiprināšanās, psoriāzei līdzīgu ādas izsitumu

rašanās
 ilgstošas hroniskas artropātijas (mono-un poliartrīts)
 nieru funkciju pasliktināšanās pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem
 libido un potencies traucējumi
 izmaiņas aknu funkcionālajos izmeklējumos asinīs (transamināzes, AlAT, AsAT)

Nezināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem):
 zems cukura līmenis asinīs (hipoglikēmija), augsts cukura līmenis asinīs (hiperglikēmija)
 trīce (tremors), karstuma viļņi
 ārējās acs sausums (kseroftalmija)
 sirds mazspēja, kā arī sirdsdarbības frekvences izmaiņas (aritmijas)
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 kuņģa sāpes (gastralģija)
 atgriezenisks lupus sindroms
 impotence
 antinukleārās antivielas

Pacientiem ar hipertireozi klīniskās tireotoksikozes pazīmes (tahikardija un trīce) var būt maskētas.

Ilgstoša izteikta badošanās vai smaga fiziskā slodze var radīt hipoglikēmiju. Par hipoglikēmiju vēstošās
pazīmes (īpaši tahikardija un trīce), var būt maz izteiktas.

Var būt traucēta lipīdu vielmaiņa. Normāla kopējā holesterīna līmeņa gadījumā var novērot ABL-holesterīna
līmeņa pazemināšanos un triglicerīdu līmeņa paaugstināšanos plazmā.

Iespējamās elpceļu pretestības paaugstināšanās dēļ pacientiem ar noslieci uz bronhospastiskām reakcijām (it
īpaši obstruktīvu elpceļu slimību gadījumā) var rasties elpas trūkums.

Ziņošana par blakusparādībām
Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī
uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par
blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371
67078400; Fakss: +371 67078428.
Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Celiprolol Vitabalans

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz etiķetes un kastītes pēc „EXP”. Derīguma
termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs
nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Celiprolol Vitabalans satur
Aktīvā viela ir celiprolola hidrohlorīds.
Katra tablete satur 200 mg celiprolola hidrohlorīda.

Citas sastāvdaļas ir:
Tabletes kodols: mikrokristāliskā celuloze, mannīts (E 421), kroskarmelozes nātrija sāls, koloidālais
bezūdens silīcija dioksīds, magnija stearāts.
Tabletes apvalks: polidekstroze, hipromeloze, titāna dioksīds (E171), makrogols 4000.

Celiprolol Vitabalans ārējais izskats un iepakojums
Celiprolol Vitabalans 200 mg: balta, apvalkota, apaļa, abpusēji izliekta tablete ar dalījuma līniju vienā pusē.
Diametrs 10 mm.

Iepakojums: 30, 60 un 100 apvalkotās tabletes konteinerā.
Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.
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Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs
Vitabalans Oy
Varastokatu 8
13500 Hämeenlinna
Somija
Tālr.: + 358 (3) 615 600
Fakss: + 358 (3) 618 3130

Šīs zāles Eiropas ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:
Celiprolol Vitabalans 200 mg (Čehija, Somija, Ungārija, Lietuva, Latvija, Polija,Slovākija)
Celitin 200 mg (Vācija)

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 2018-09-19


