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Zāļu apraksts
1 Zāļu nosaukums
Zeel T ziede
2 Kvalitatīvais un kvantitatīvais sastāvs
100 g ziedes satur aktīvās vielas:
Cartilago suis
Funiculus umbilicalis suis
Embryo suis
Placenta suis
Toxicodendron quercifolium
Arnica montana
Solanum dulcamara
Symphytum officinale
Sanguinaria canadensis
Sulfur
Nadidum
Coenzymum A
Acidum alpha-liponicum
Natrium diethyloxalaceticum
Acidum silicicum
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Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.
3 Zāļu forma
Ziede .
Zeel T ir baltas līdz dzelteni baltas krāsas mīksta ziede.
4 Klīniskā informācija
4.1 Terapeitiskās indikācijas
Deģeneratīvi procesi locītavās (artrozes- īpaši ceļu locītavās; poliartroze, spondiloartroze) un reimatiskās
locītavu slimības (pleca-lāpstiņas periartrīts).
4.2 Devas un lietošanas veids
Pieaugušajiem un pusaudžiem no 12 gadu vecuma: uzklāt ziedi 2-4 reizes dienā.
Bērniem no 6 līdz 11 gadu vecumam: uzklāt ziedi 2-4 reizes dienā.
Parasti ziedi uzklāj plānā kārtiņā slimajiem apvidiem un saudzīgi ierīvē ādā. Ceļu artrozes gadījumā
izspiež no tūbiņas 4 – 5 cm ziedes ceļu locītavu apvidū.
Zeel T drošība un efektivitāte bērniem līdz 6 gadu vecumam nav noteikta. Dati nav pieejami.
4.3 Kontrindikācijas
Paaugstināta jutība pret jebkuru šo zāļu sastāvdaļu, piemēram, arniku vai indīgo efeju.
Nelietot grūtniecības vai zīdīšanas periodā.
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4.4 Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Cetilstearilspirts var izraisīt lokālas ādas reakcijas (piem., kontakta dermatītu). Izvairīties no
iekļūšanas acīs, uz gļotādām, vaļējām brūcēm vai uz bojātas ādas.
4.5 Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi
Ziņojumi par zāļu mijiedarbību nav saņemti, kā arī, ņemto vērā homeopātiskos atšķaidījumus, tādi
nav sagaidāmi.
4.6 Fertilitāte, grūtniecība un zīdīšanas periods
Nelietot grūtniecības vai zīdīšanas periodā.
4.7 Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus
Zeel T neietekmē spējas vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.
4.8 Nevēlamās blakusparādības
Ļoti reti (retāk nekā 1 no 10 000 lietotājiem) var rasties alerģiskas (paaugstinātas jutības) reakcijas.
4.9 Pārdozēšana
Nav saņemti ziņojumi par pārdozēšanas gadījumiem.
5 Farmakoloģiskās īpašības
Farmakoterapeitiskā grupa: Homeopātiskas zāles.
ATĶ kods V03AX
5.1 Farmakodinamiskās īpašības
Nav attiecināms uz homeopātiskiem līdzekļiem.
5.2 Farmakokinētiskās īpašības
Nav attiecināms uz homeopātiskiem līdzekļiem.
5.3 Pirmsklīniskie dati par drošību
Nav attiecināms uz homeopātiskiem līdzekļiem.
6 Farmaceitiskā informācija
6.1 Palīgvielu saraksts
Emulgators, cetilstearilspirts, vazelīneļļa, baltais vazelīns, attīrīts ūdens, etilspirts.
6.2 Nesaderība
Nav zināma.
6.3 Uzglabāšanas laiks
3 gadi.
6.4 Īpaši uzglabāšanas nosacījumi
Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Sargāt no tiešas saules staru iedarbības.
Aizvērt tūbiņu uzreiz pēc lietošanas.
Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.
6.5 Iepakojuma veids un sastāvs
Tūbiņas / kartona kārba.
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Tūbiņās pa 50 un 100g.
6.6 Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un norādījumi par rīkošanos
Nav īpašu prasību.
7 Reģistrācijas apliecības īpašnieks:
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str.2-4,
76532 Baden-Baden
Vācija
Tālrunis:
0049 7221 501-00
Fakss:
0049 7221 501 485
E-pasts:
info@heel.de
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97-0115
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Reģistrācijas datums: 09.04.1997
Pēdējais pārreģistrācijas datums: 05.12.2007
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