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 Zāļu apraksts 

1   Zāļu nosaukums 
 
Gripp-Heel tabletes 
 
2   Kvalitatīvais un kvantitatīvais sastāvs  
 
     1 tablete satur: 
Aconitum napellus D4 120 mg
Bryonia cretica D4 60 mg
Lachesis mutus D12 60 mg
Eupatorium perfoliatum D3 30 mg
Phosphorus D5 30 mg
Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1. 
 
3   Zāļu forma 
 
Tabletes 

 
4   Klīniskā informācija 
  
     4.1 Terapeitiskās indikācijas 
Gripa  un  gripveida  infekcijas. 
 
  4.2 Devas un lietošanas veids 
Parasti lieto pa 1  tabletēm 3-5  reizes  dienā,  izšķīdinot  tableti  zem  mēles.  Akūtā slimības fāzē 
lieto pa 1 tabletei ik pēc 15 minūtēm (2 stundu laikposmā). Nav pietiekošas pieredzes par lietošanu 
bērniem līdz 12 gadu vecumam, tādēļ lietot tikai pēc ārsta konsultācijas.  
     
 4.3 Kontrindikācijas 
Paaugstināta jutība pret jebkuru zāļu sastāvdaļu.  
 
    4.4 Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā 
Nav nesaderības ar alkoholu un nav sedatīvas iedarbības ( neietekmē satiksmes drošību, utt.). Satur 
laktozi.  
Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu galaktozes nepanesību, Lapp laktāzes deficītu 
vai glikozes-galaktozes malabsorbciju. 
 
    4.5 Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi 
Nav novērota. 
 
    4.6 Grūtniecība un zīdīšana 
Kaut gan kaitīga ietekme nav novērota, pirms lietošanas jākonsultējas ar ārstu. 
 
    4.7 Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus 
Neietekmē spējas vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. 
 
    4.8 Nevēlamās blakusparādības 
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Ļoti retos gadījumos iespējamas paaugstinātas jutības reakcijas.  
Tāpat kā citas zāles, var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. 
 
   4.9 Pārdozēšana 
Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem.  
 
5   Farmakoloģiskās īpašības 
 
    5.1 Farmakodinamiskās īpašības 
Homeopātiskas zāles. 
Farmakoterapeitiskā grupa:ATĶ kods V03AX 
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  
Palīgvielas: laktozes monohidrāts ( 1 tablete satur aptuveni 300 mg laktozes), magnija stearāts. 
 
    6.2 Nesaderība 
Nav piemērojama. 
 
    6.3 Uzglabāšanas laiks 
5 gadi. 
 
    6.4 Īpaši uzglabāšanas nosacījumi 
Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. Aizvērt flakonu tūlīt pēc tabletes izņemšanas. 
Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi. 
Nelietot pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes. 
 
    6.5 Iepakojuma veids un saturs 
 Flakons /Kartona kārba. Iepakojumā pa 50 tabletēm. 
 
    6.6 Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un norādījumi par sagatavošanu lietošanai 
Nav īpašu prasību. 
 
7   Reģistrācijas apliecības īpašnieks: 
 
Biologische Heilmittel Heel GmbH 
Dr.-Reckeweg-Str.2-4, 
D-76532 Baden-Baden 
Vācija 
 
8   Reģistrācijas numurs: 
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98-0183 
 
9   Reģistrācijas /Pārreģistrācijas datums: 
 
14.04.2003 
 
10   Teksta pēdējās pārskatīšanas datums: 
 
09.09.2008 
 
 
 
 


