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Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam
Enalapril Vitabalans 5 mg tabletes
Enalapril Vitabalans 10 mg tabletes
Enalapril Vitabalans 20 mg tabletes
Enalaprili maleas

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 t i kai 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 Enalapril Vitabalans tabletes un kādam nolūkam tās/to lieto
2. Kas Jums jāzina pirms Enalapril Vitabalans tablešu lietošanas
3. Kā lietot Enalapril Vitabalans tabletes
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt Enalapril Vitabalans tabletes
6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Enalapril Vitabalans tableter un kādam nolūkam tās/to lieto
Enalapril Vitabalans tabletes pieder pie zāļu grupas, ko sauc par AKE inhibitoriem. Šīs zāles
iedarbojas, paplašinot asinsvadus, lai sirdij būtu vieglāk caur tiem sūknēt asinis uz visām organisma
daļām. Rezultātā asinsspiediens pazeminās.
Enalapril Vitabalans lieto:
- lai ārstētu paaugstinātu asinsspiedienu (arteriālo hipertensiju);
- lai ārstētu simptomātisku sirds mazspēju (stāvokli, kura gadījumā sirds nespēj pārsūknēt
organisma vajadzībām pietiekamu asins daudzumu);
- lai nepieļautu simptomātisku sirds mazspēju asimptomātiskā stāvoklī, kad ir traucēta sirds
sūkņa funkcija.

2. Kas Jums jāzina pirms Enalapril Vitabalans tablešu lietošanas
Nelietojiet Enalapril Vitabalans tabletes šādos gadījumos:
•
ja Jums ir alerģija pret enalaprila maleātu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu,
vai citiem AKE inhibitoriem;
•
ja Jums ir bijusi alerģiska reakcija pret AKE inhibitoriem, saukta par angioedēmu, kas
izpaudusies kā roku, kāju vai sejas ādas tūska, lūpu, mēles vai rīkles tūska ar rīšanas vai elpošanas
traucējumiem;
•
ja Jums ir bijusi nezināmas izcelsmes angioedēma vai angioedēma novērota Jūsu asins
radiniekam, jo tai ir nosliece uz iedzimtību;
•
ja esat lietojis vai pašlaik lietojat sakubitrilu/valsartānu – zāles, kuras lieto ilgstošas (hroniskas)
sirds mazspējas ārstēšanai pieaugušajiem, jo ir palielināts angioedēmas (strauja zemādas
pietūkuma, piemēram, rīkles apvidū) risks.
•
ja esat grūtniece vairāk nekā 3 mēnešus (Labāk izvairīties no Enalapril Vitabalans lietošanas
arī grūtniecības sākumā – skatīt apakšpunktu „Grūtniecība”);
•
Ja Jums ir cukura diabēts vai nieru darbības traucējumi un Jūs tiekat ārstēts ar aliskirēnu
saturošām zālēm, ko lieto paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai.
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Brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Pirms Enalapril Vitabalans lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu
• ja Jums nesen ir bijusi ilgstoša un spēcīga vemšana vai caureja;
• ja Jūs lietojat zāles, kas pastiprina urīna veidošanos, t.s., urīndzenošos līdzekļus;
• ja Jūs ievērojat stingru diētu ar sāls ierobežojumu;
• ja Jums ir kāda cita sirds vai asinsvadu slimība, piemēram, koronārā sirds slimība (angina
pectoris) vai Jums ir smadzeņu asinsrites traucējumi, sirds vārstuļu funkciju traucējumi,
aortas sašaurinājums, vai sirds muskuļu slimība – kardiomiopātija;
• ja Jums ir nieru darbības traucējumi, Jums veic hemodialīzi vai Jums ir pārstādīta niere;
• ja Jums ir paaugstināts asinsspiediens sakarā ar nieru artērijas sašaurinājumu;
• ja Jums ir aknu slimība;
• ja Jums ir kolagēna asinsvadu slimība, piemēram, Reino sindroms vai sklerodermija;
• ja, iepriekš lietojot AKE inhibitorus, Jums ir veidojies pastāvīgs, sauss klepus (skatīt 4.
apakšpunktu „Iespējamās blakusparādības”);
• ja Jūs saņemat desensibilizējošu ārstēšanu sakarā ar bišu vai lapseņu dzēlieniem;
• ja Jums tiek veikta ZBL aferēze (holesterīna izvadīšana no asinīm, izmantojot aparatūru);
• ja Jūs esat cukura diabēta slimnieks (skatīt 2. apakšpunktu „Citu zāļu lietošana”);
• ja Jums ir kolagēna asinsvadu slimība, ja saņemat terapiju, kura nomāc imūnās sistēmas
darbību (to izmanto autoimūno slimību ārstēšanai, piemēram, pret reimatoīdo artrītu vai pēc
transplantācijas operācijas), ja lietojat allopurinolu (lieto podagras ārstēšanai) vai ja lietojat
prokaīnamīdu (lieto sirds ritma traucējumu ārstēšanai). Jūsu ārsts var periodiski ņemt asins
paraugus, lai pārbaudītu Jūsu balto asins ķermenīšu skaitu. Ja kaut kas no minētā attiecas uz
Jums un Jums attīstās infekcija (tās simptomi var būt augsta temperatūra un/vai drudzis),
Jums par to ir nekavējoties jāinformē Jūsu ārsts;
• ja Jūs lietojat kāliju saturošus uztura bagātinātājus vai kāliju saturošus sāls aizstājējus;
• ja Jūs lietojat litija preparātus, kurus izmanto dažu garīgo slimību ārstēšanai;
• ja Jūs esat tumšādains, jo enalaprila iedarbība var būt vājāka.
 ja Jūs lietojat kādas no turpmāk minētajām zālēm, ko lieto paaugstināta asinsspiediena
ārstēšanai:
- angiotenzīna II receptoru blokatoru (ARB) (ko sauc arī par sartāniem – piemēram, valsartāns,
telmisartāns, irbesartāns), it īpaši, ja Jums ir ar diabētu saistīti nieru darbības traucējumi;
- aliskirēnu.
Jūsu ārsts var regulāri pārbaudīt Jūsu nieru funkcijas, asinsspiedienu un elektrolītu (piemēram,
kālija) līmeni asinīs.
Skatīt arī informāciju apakšpunktā „Nelietojiet Enalapril Vitabalans tabletes šādos gadījumos”.
Ja Jūs lietojat kādas no šīm zālēm, var būt palielināts angioedēmas risks:
• racekadotrilu – zāles, kuras lieto caurejas ārstēšanai;
• zāles, kuras lieto pārstādīta orgāna atgrūšanas novēršanai un vēža ārstēšanai (piemēram,
temsirolimu, sirolimu, everolimu);
• vildagliptīnu – zāles, kuras lieto cukura diabēta ārstēšanai.
Ja Enalapril Vitabalans lietošanas laikā Jums attīstās kāds no zemāk minētajiem simptomiem,
Jums par to nekavējoties ir jāinformē Jūsu ārsts:
• ja pēc pirmās devas Jūs jūtat reiboni. Dažu cilvēku reakcija uz pirmo devu vai devas
palielināšanu izpaužas kā reiboņa sajūta, vājums, ģībonis un slikta dūša;
• pēkšņa lūpu un sejas, mēles, uzbalseņa, balsenes, rīkles un, iespējams, arī roku un kāju tūska.
Šo stāvokli sauc par angioneirotisku tūsku. Tā ir iespējama jebkurā terapijas laikā.
Melnādainajiem pacientiem AKE inhibitori angioneirotisku tūsku izraisa biežāk nekā
baltādainajiem;
• augsta temperatūra, rīkles iekaisums vai čūlas mutes dobumā (tie var būt balto asins šūnu
skaita samazināšanās izraisītas infekcijas simptomi);
• dzeltena āda un acu baltumi (dzelte), kas var būt aknu slimības pazīme.
Pirms Enalapril Vitabalans tablešu lietošanas pārliecinieties, ka esat informējis savu ārstu, ja
augstāk minētās slimības un gadījumi attiecas vai ir attiekušies uz Jums.
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Ja Jums drīzumā paredzama ķirurģiska ārstēšana vai operācija a r vispārēju vai spinālu
anestēziju, lūdzu, informējiet savu anesteziologu, ka Jūs lietojat Enalapril Vitabalans tabletes.
Jums jāpastāsta Jūsu ārstam, ja domājat, ka Jums iestājusies (vai varētu būt iestājusies) grūtniecība.
Enalapril Vitabalans lietošana nav ieteicama agrīnas grūtniecības laikā, un to nedrīkst lietot pēc 3.
grūtniecības mēneša, jo tā lietošana šajā laikā var nodarīt nopietnu kaitējumu Jūsu bērnam (skatīt
„Grūtniecība” apakšpunktu).
Citas Zāles un Enalapril Vitabalans
Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā esat lietojis vai
varētu lietot.
Jūsu ārstam īpaši jāzina, ja lietojat kādas no sekojošām zālēm:
• urīndzenošos līdzekļus (diurētikas);
• kāliju saturošus uztura bagātinātājus (tai skaitā sāls aizvietotājus), kāliju aizturošus
diurētiskos līdzekļus un citas zāles, kas var palielināt kālija daudzumu asinīs (piemēram,
trimetoprimu un kotrimoksazolu baktēriju izraisītu infekciju ārstēšanai; ciklosporīnu –
imunitāti nomācošu līdzekli, kuru lieto pārstādīta orgāna atgrūšanas novēršanai, un
heparīnu – zāles, kuras lieto asins šķidrināšanai un trombu veidošanās novēršanai);
• citas zāles paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai;
• citas zāles, kuras pazemina asinsspiedienu: nitrātus – koronārās sirds slimības ārstēšanai,
tricikliskos antidepresantus - zāles psihisku slimību ārstēšanai (piemēram, fenotiazīnus) vai
barbiturātus, kurus lieto epilepsijas ārstēšanai, narkotiskos un anestēzijas līdzekļus;
• litija preparātus ( maniakālās depresijas ārstēšanai);
• zāles, cukura diabēta ārstēšanai (gan insulīnu, gan iekšķīgi lietojamās zāles) – iespējams,
nepieciešama devu korekcija;
• allopurinolu (zāles, podagras ārstēšanai) vai prokaīnamīdu (zāles sirds ritma traucējumu
ārstēšanai);
• zāles imūnās sistēmas nomākšanai, piemēram, pēc orgānu transplantācijas;
• nesteroīdos pretiekaisuma līdzekļus (NPL), piemēram, acetilsalicilskābi, ibuprofēnu vai
ketoprofēnu, ja tos lieto regulāri vai ilgstoši. Nelielas acetilsalicilskābes dienas devas, kuras
lieto pret trombu veidošanos (piemēram, 50 mg vai 100 mg), var droši lietot vienlaicīgi ar
Enalapril Vitabalans tabletēm;
• simpatomimētiskos līdzekļus;
• zelta preparātu vienlaicīga lietošana var izraisīt sejas pietvīkumu, sliktu dūšu, vemšanu un
asinsspiediena pazemināšanos.
Jūsu ārstam var būt nepieciešams mainīt Jūsu devu un/vai ievērot citus piesardzības pasākumus:
Ja Jūs lietojat angiotenzīna II receptoru blokatoru (ARB) vai aliskirēnu (skatīt arī informāciju
apakšpunktā „Nelietojiet Enalapril Vitabalans tabletes šādos gadījumos” un „Brīdinājumi un piesardzība
lietošanā”).
Enalapril Vitabalans tablešu kopā ar uzturu
Uzturs neietekmē enalaprila uzsūkšanos. Zāles var lietot tukšā dūšā vai ēdienreižu laikā, uzdzerot
pietiekami daudz šķidruma, piemēram, glāzi ūdens.
Pārmērīga sāls (nātrija hlorīda) lietošana uzturā var vājināt Enalapril Vitabalans iedarbību.
Nav ieteicama kāliju saturošu uztura bagātinātāju vai sāls aizstājēju lietošana vienlaicīgi ar Enalapril
Vitabalans, jo iespējama pārmērīga kālija līmeņa asinīs celšanās.
Alkohols var pastiprināt Enalapril Vitabalans asinsspiedienu pazeminošo iedarbību.
Grūtniecība un barošana ar krūti
Grūtniecība
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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. Parasti ārsts Jums ieteiks
pārtraukt Enalapril Vitabalans lietošanu pirms grūtniecības iestāšanās vai tiklīdz Jūs uzzināt, ka Jums
ir iestājusies grūtniecība, kā arī ieteiks Enalapril Vitabalans vietā lietot kādas citas zāles. Enalapril
Vitabalans lietošana nav ieteicama agr ī nas grūtniecības laikā, un to nedrīkst lietot pēc 3.
grūtniecības mēneša, jo tā lietošana var nodarīt nopietnu kaitējumu Jūsu bērnam.
Barošana ar krūti
Pastāstiet savam ārstam, ja barojat bērnu ar krūti vai gatavojieties to darīt. Tikko dzimuša zīdaiņa
(dažas pirmās nedēļas pēc dzemdībām) un īpaši priekšlaicīgi dzimuša zīdaiņa barošana ar krūti
nav ieteicama, ja lietojat Enalapril Vitabalans. Gadījumā, ja barojat ar krūti vecāku zīdaini, ārsts
Jums dos padomu, kādi ir guvumi un riski, lietojot Enalapril Vitabalans zīdīšanas laikā, salīdzinot
ar citām zālēm.
Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana
Spēja vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus var būt traucēta sakarā ar iespējamu reiboni
vai nogurumu.
Dažiem pacientiem Enalapril Vitabalans var izraisīt blakusparādības, kas saistītas ar asinsspiediena
pazemināšanos, piemēram, reiboņus, ģīboņus vai neskaidru redzi (skatīt 4. punktu „Iespējamās
blakusparādības”). Šīs blakusparādības vairāk izpaužas uzsākot terapiju, palielinot devas, bet pareizas
zāļu lietošanas gadījumā ir maz ticamas. Ja novērojat šādas blakusparādības, izvairieties no
transportlīdzekļu vadīšanas vai darbībām, kuru veikšanai nepieciešama modrība.

3. Kā lietot Enalapril Vitabalans tabletes
Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet
ārstam vai farmaceitam.
Enalapril Vitabalans tabletes var lietot tukšā dūšā vai ēdienreižu laikā, uzdzerot pietiekami daudz
šķidruma, piemēram, glāzi ūdens.
Pieaugušajiem
Paaugstināta asinsspiediena ārstēšana:
Parasti sākuma deva ir 5 mg līdz 20 mg vienu reizi dienā. Uzturošā deva parasti ir 20 mg vienu reizi
dienā.
Sirds mazspējas ārstēšana:
Parasti sākuma deva ir 2.5 mg dienā. Ārsts pakāpeniski devu palielina, līdz tiek sasniegta piemērota
zāļu deva. Uzturošā deva parasti ir 20 mg dienā, kuru iespējams dalīt vienā vai divās ieņemšanas
reizēs.
Gados vecākiem pacientiem un pacientiem ar nieru darbības traucējumiem
Ārsts devu pielāgo atkarībā no pacienta nieru darbības apjoma.
Lietošana bērniem
Ārsts devu pielāgo atkarībā no pacienta ķermeņa masas.
Ja Jums šķiet, ka Enalapril Vitabalans iedarbība ir pārāk spēcīga vai pārāk vāja, konsultējieties ar
savu ārstu vai farmaceitu.
Ja esat lietojis Enalapril Vitabalans tabletes vairāk nekā noteikts
Ja esat lietojis pārāk daudz tablešu, Jums nekavējoties jākonsultējas ar ārstu vai slimnīcas
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neatliekamās palīdzības nodaļu. Visbiežākās pārdozēšanas pazīmes un simptomi ir asinsspiediena
pazemināšanās un stupors (gandrīz pilnīga samaņas zuduma stāvoklis). Pārējie simptomi var
izpausties kā asinsspiediena pazemināšanās izraisīts reibonis vai viegls reibonis, spēcīga un ātra
sirdsdarbība, ātrs pulss, nemiers, klepus, nieru mazspēja un ātra elpošana.
Ja esat aizmirsis lietot Enalapril Vitabalans tabletes
Nelietojiet dubultu vai lielāku devu, lai aizvietotu aizmirsto devu(as). Lietojiet nākamo tableti
parastajā laikā.
Ja pārtraucat lietot Enalapril Vitabalans tabletes
Ja Jūs pārtrauksiet lietot savas zāles, var paaugstināties Jūsu asinsspiediens. Ja Jūsu asinsspiediens
kļūst pārāk augsts, tas var ietekmēt Jūsu sirds un nieru darbību. Ja vien to nav ieteicis Jūsu ārsts, zāļu
lietošanu nepārtrauciet.
Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības
Tāpat kā visa zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.
Ļoti bieži (novēro vairāk nekā 1 no 10 lietotājiem):
• neskaidra redze
• reibonis, vājums
• sauss klepus (konsultējieties ar ārstu, ja Jums ārstēšanas laikā ar Enalapril Vitabalans rodas
pastāvīgs klepus)
• slikta dūša
Bieži (novēro 1–10 lietotājiem no 100):
• galvassāpes, depresija, nogurums
• pārmērīga asinsspiediena pazemināšanās, kā arī asinsspiediena pazemināšanās, pēc
piecelšanās vertikālā stāvoklī (kas izraisa reiboni vai ģīboni)
• sāpes krūšu kurvī, sirds ritma traucējumi, ātra sirdsdarbība (tahikardija)
• elpas trūkums
• caureja, sāpes vēderā, garšas sajūtas izmaiņas
• izsitumi uz ādas un citas paaugstinātas jutības reakcijas (skatīt zemāk „Angioedēma”)
 palielināts kālija līmenis asinīs, palielināts kreatinīna līmenis asinīs
Retāk (novēro 1–10 lietotājiem no 1,000):
• anēmija
• pārāk zema cukura koncentrācija asinīs (hipoglikēmija) cukura diabēta slimniekiem
• apjukums, nervozitāte, jušanas traucējumi, kā tirpšana vai durstīšanas sajūta (parestēzijas),
vertigo, miegainība, bezmiegs
• spēcīga sirdsdarbība (palpitācija)
• rinīts, rīkles iekaisums, aizsmakums, elpceļu aizsprostošanās
• zvanīšana ausīs
• sausums mutē, vemšana, grēmas, kuņģa kairinājums, aizcietējums, svara zudums
• kuņģa vai divpadsmit pirkstu zarnas čūla, zarnu trakta obstrukcija (zarnu nosprostojums, kas
izraisa sāpes vēderā), aizkuņģa dziedzera iekaisums (izraisa sāpes vēderā)
• pārmērīga svīšana, nieze, nātrene, matu izkrišana, pietvīkums
• nieru darbības traucējumi, olbaltumvielas urīnā
• impotence
• muskuļu krampji, slikta pašsajūta, drudzis (skatīt zemāk „Neskaidrs drudzis”)
Reti (novēro 1–10 lietotājiem no 10,000):
• samazināts balto asins ķermenīšu skaits (skatīt zemāk „Neskaidrs drudzis”)
• samazināts trombocītu skaits (var izraisīt deguna asiņošanu vai noslieci uz zilumu rašanos)
• limfmezglu palielināšanās, autoimūno slimību paasinājumi
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•
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patoloģiski sapņi, miega traucējumi
Reino sindroma paasinājums (sāpes plaukstu un pēdu pirkstos, kā dēļ āda kļūst sākumā bāla,
tad zilgana un visbeidzot sārta)
šķidruma uzkrāšanās plaušās, alerģisks alveolīts, eozinofīliska pneimonija
iekaisums un čūlas mutes dobumā, mēles iekaisums
aknu darbības traucējumi, aknu iekaisums, žults plūsmas apstāšanas ar dzelti (dzeltena āda
un acu baltumi)
smagas ādas un gļotādas reakcijas ar pūslīšu veidošanos vai lobīšanos (erithema multiformis,
Stīvensa-Džonsona sindroms, toksiskā epidermālā nekrolīze, pemfigus, eritrodermija
sindroms, kurš izpaužas ar drudzi, muskuļu membrānu un asinsvadu iekaisumu, kā arī
muskuļu un locītavu sāpēm (skatīt zemāk „Neskaidrs drudzis”)
diennakts laikā izvadītā urīna daudzuma samazināšanās
krūšu dziedzeru palielināšanās (vīriešiem)
paaugstināts aknu fermentu un bilirubīna līmenis asinīs

Ļoti reti (skar mazāk nekā 1 no 10 000 lietotājiem):
 zarnu sienas pietūkums (zarnu angioedēma)
Nav zināms (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem):
 neatbilstošas antidiurētiskā hormona sekrēcijas sindroms
Angioedēma
Lūdzam nekavējoties konsultēties ar ārstu, ja ārstēšanas laikā ar Enalapril Vitabalans Jūs novērojat
roku, pēdu, sejas, kā arī mēles vai kakla pietūkumu, kas apgrūtina elpošanu vai rīšanu.
Neskaidrs drudzis
Lūdzam konsultēties ar ārstu, ja ārstēšanas laikā ar Enalapril Vitabalans Jūs novērojat neskaidras
izcelsmes drudzi, kurš izpaužas ar gripai līdzīgiem simptomiem, kā, piemēram, rīkles iekaisumu.
Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām
blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.
Ziņošana par blakusparādībām
Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz
iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām
arī tieši:
Zāļu valsts aģentūra
Jersikas iela 15
Rīga, LV 1003
Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv
Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu
drošumu.

5. Kā uzglabāt Enalapril Vitabalans tabletes
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.
Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes pēc Derīgs līdz (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.
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6. Iepakojuma saturs un cita informācija
Ko Enalapril Vitabalans tabletes satur
Aktīvā viela ir enalaprila maleāta. Katra tablete satur 5 mg, 10 mg vai 20 mg enalaprila maleāta.
Citas sastāvdaļas ir: preželatinizēta ciete, kalcija hidrogēnfosfāta dihidrāts, talks, magnija stearāts,
mikrokristāliskā celuloze, nātrija hidrogēnkarbonāts un povidons.
Enalapril Vitabalans 10 mg satur arī krāsvielu (sarkano dzelzs oksīdu, E172).
Enalapril Vitabalans 20 mg satur arī krāsvielu (sarkano un dzelteno dzelzs oksīdu, E172).
Enalapril Vitabalans tablešu izskats un iepakojums
Enalapril Vitabalans tablešu ārējais izskats:
Enalapril Vitabalans 5 mg: Baltas, apaļas, plakanas tabletes ar dalījuma līniju vienā pusē. Tabletes
diametrs 8 mm.
Enalapril Vitabalans 10 mg: Sarkani brūnas, apaļas, plakanas tabletes ar dalījuma līniju vienā pusē.
diametrs 8 mm
Enalapril Vitabalans 20 mg: Gaiši oranžas, apaļas, plakanas tabletes ar dalījuma līniju vienā pusē.
diametrs 8 mm
Tableti var sadalīt vienādās devās.
Iepakojums:
28, 30, 56, 60, 98 un 100 tabletes.
Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.
Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs
Vitabalans Oy
Varastokatu 8
FI-13500 Hämeenlinna
Somija
Tālr.: + 358(3)615600
Fakss: + 358(3)6183130
Šīss zāles Eiropas ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem
Enalapril Vitabalans (Somija, Zviedrija, Polija, Čehijas Republika, Slovākija, Slovēnija,
Vācija, Dānija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Ungārija)
Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 02/2019

