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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM 

 
Gripp-Heel tabletes 
Homeopātiskas zāles 
 
Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. 
Šīs zāles ir pieejamas bez receptes. Jums jālieto Gripp-Heel 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 3 dienas pēc Gripp-Heel  lietošanas, 

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. Kas ir  Gripp-Heel un kādam nolūkam to lieto 
2. Pirms Gripp-Heel lietošanas 
3. Kā lietot Gripp-Heel 
4. Iespējamās blakusparādības 
5 Kā uzglabāt Gripp-Heel 
6. Sīkāka informācija 
 
      1.       KAS IR Gripp-Heel UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO 
Gripa  un  gripveida  infekcijas.   
Ilgstošu simptomu, elpas trūkuma, strutainu krēpu, drudža vai sāpīgas elpošanas gadījumā 
konsultēties ar ārstu. 
 

2. PIRMS Gripp-Heel LIETOŠANAS 
Nelietojiet Gripp-Heel šādos gadījumos: 
Paaugstināta jutība pret jebkuru zāļu sastāvdaļu. 
 
Īpaša piesardzība, lietojot Gripp-Heel nepieciešama šādos gadījumos: 
Satur laktozi. Satur laktozi. Ja jums ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms 
lietojat šīs zāles, konsultējieties ar savu ārstu.  
 
Citu zāļu lietošana: 
Mijiedarbība ar citām zālēm nav novērota. 
 
Gripp-Heel lietošana kopā ar uzturu 
Mijiedarbība nav novērota. 
 
Grūtniecība un zīdīšanas periods 
 Kaut gan kaitīga ietekme nav novērota, pirms lietošanas jākonsultējas ar ārstu. 
 
Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana 
Neietekmē spējas vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. 
 
Svarīga informācija par kādu no Gripp-Heel sastāvdaļām  
Satur laktozi. Ja jums ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, 
konsultējieties ar savu ārstu.  
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3. KĀ LIETOT Gripp-Heel 

Vienmēr lietojiet Gripp-Heel tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet 
ārstam vai farmaceitam.  
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.  
 
Ja esat lietojis Gripp-Heel vairāk nekā noteikts 
Ja Jums ir kādi jautājumi par šī produkta lietošanu, jautājiet savam ārstam. 
 
Ja esat aizmirsis lietot Gripp-Heel 
Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. 
 
Ja Jūs pārtraucat lietot Gripp-Heel 
Ja Jums ir kādi jautājumi par šī produkta lietošanu, jautājiet savam ārstam. 
 
4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
Tāpat kā citas zāles, Gripp-Heel var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. 
Ļoti retos gadījumos iespējamas paaugstinātas jutības reakcijas.  
Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām 
blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt savam ārstam vai farmaceitam 
 
5. KĀ UZGLABĀT Gripp-Heel tabletes 
Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. Aizvērt flakonu tūlīt pēc tabletes izņemšanas.  
Nelietot pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes. Zālēm nav nepieciešami īpaši 
uzglabāšanas apstākļi. 
 
6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA 
Ko Gripp-Heel satur: 
1 tablete satur aktīvās vielas: 
Aconitum napellus D4 120 mg
Bryonia cretica D4 60 mg
Lachesis mutus D12 60 mg
Eupatorium perfoliatum D3 30 mg
Phosphorus D5 30 mg
  
Palīgvielas: laktozes monohidrāts ( 1 tablete satur aptuveni 300 mg laktozes), magnija 
stearāts. 
 
Gripp-Heel ārējais izskats un iepakojums: 
Iepakojumā pa 50 tabletēm. 
 
Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs:                        Izplatītājs: 
Biologische Heilmittel Heel GmbH                                              SIA ″Farmahelis″ 
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4,                                                                 Partizānu 198-5 
D – 76532 Baden-Baden                                                               50324 Kauņa 
Vācija                                                                                            Lietuva 
 
Teksta pēdējās revīzijas datums: 09.09.2008. 


