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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM 
 

Cralonin pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums 
Homeopātiskās zāles 

Aktīvās vielas: Crataegus  Ø  70 g, Spigelia anthelmia  D2  , Kalium carbonicum  D3   
 

Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. 
Šīs zāles ir pieejamas bez receptes. Jums jālieto Cralonin 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 Jūs novērojat kādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no 

minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu izstāstiet to savam ārstam vai 
farmaceitam. 

- Ja 2 nedēļu laikā Jūsu veselības stāvoklis pasliktinās vai neuzlabojas, Jums jāsazinās ar 
savu ārstu. 

 
Šajā instrukcijā varat uzzināt:  
1. Kas ir Cralonin un kādam nolūkam tos lieto 
2. Pirms Cralonin lietošanas 
3. Kā lietot Cralonin  
4. Iespējamās blakusparādības 
5 Kā uzglabāt Cralonin  
6. Sīkāka informācija 
 
      1.       KAS IR CRALONIN UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO 
Cralonin ir homeopātiskas zāles, ko lieto vecuma izraisītu sirds izmaiņu, sirds muskulatūras 
bojājuma seku un neirogēnu sirdsdarbības traucējumu gadījumā. 
 

2. PIRMS CRALONIN LIETOŠANAS 
Nelietojiet Cralonin: 
Ja Jums ir paaugstināta jutība pret aktīvajām vielām vai jebkuru no Cralonin palīgvielām.  
 
Īpaša piesardzība, lietojot Cralonin, nepieciešama šādos gadījumos:  

Pacienti ar sirds mazspēju nedrīkst lietot šīs zāles bez konsultēšanās ar ārstu, kā arī šīs zāles nav 

paredzētas citu ārsta ieteikto zāļu aizvietošanai.  

 

Ja Jums rodas elpas trūkums vai sāpes sirds apvidū, kas, iespējams, izstaro uz rokām, vēdera   
augšdaļu vai rīkli, vai, ja simptomi ir saistīti ar nemiera sajūtu, sliktu dūšu, vemšanu vai  
svīšanu, un stāvoklis neuzlabojas pusstundas laikā, Jums jāizsauc ārstu, jo ir nepieciešama 
neatliekamā palīdzība. 
 
Pirms Cralonin lietošanas bērniem līdz 12 gadu vecumam, konsultējieties ar ārstu.  
 

Citu zāļu lietošana: 
Mijiedarbība ar citām zālēm nav novērota. 
Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot zāles, ko 
var iegādāties bez receptes. 
 
Grūtniecība un zīdīšanas periods 
Pirms jebkuru zāļu lietošanas grūtniecība un zīdīšanas periodā konsultējieties ar ārstu vai 
farmaceitu. Šīs zāles satur 45 tilp.% etilspirta (alkohola). 
 
Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana 
Zāles satur 45 tilp.% etilspirta (alkohola). Etilspirts ietekmē spējas vadīt 

transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.  
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Svarīga informācija par kādu no Cralonin sastāvdaļām  
Šīs zāles satur 45 tilp.% etilspirta (alkohola), t.i., līdz 178 mg vienā devā (10 pilienos), kas atbilst 
4,5 ml alus vai 1,88 ml vīna vienā devā. Kaitīgs alkoholiķiem.  Piesardzība jāievēro grūtniecēm un 
sievietēm zīdīšanas periodā, bērniem un augsta riska grupas pacientiem, piemēram,  ar aknu 
slimību vai epilepsiju. 
 
Šīs zāles satur mazāk nekā 1 mmol (39 mg) kālija katrā dienas devā. Būtībā tās ir kāliju 
nesaturošas.   
 

3. KĀ LIETOT CRALONIN  
Vienmēr lietojiet Cralonin tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam 
vai farmaceitam.  
Ārstam jānosaka deva atbilstoši pacienta individuālajām vajadzībām. 
 
Pieaugušajiem un bērniem no 12 gadu vecuma: parasti lieto pa 10-20 pilieniem 3 reizes dienā. 
Akūtu traucējumu gadījumā pa 10 pilieniem ik pēc 15 minūtēm, līdz 12 reizēm dienā. 
 
Uzmanību: nelietojiet maksimālās zāļu devas ilgāk kā 2 dienas, nekonsultējoties ar ārstu.  

 

Gados vecākiem cilvēkiem vai pacientiem ar nieru darbības traucējumiem īpaša devu 

pielāgošana nav nepieciešama.   

 
Ja esat lietojis Cralonin vairāk nekā noteikts 
Nav ziņojumu par pārdozēšanas gadījumiem. 
 
Ja esat aizmirsis lietot Cralonin  
Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. 
 
Ja Jūs pārtraucat lietot Cralonin  
Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam. 
 
4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
Tāpat kā citas zāles, Cralonin var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. 
 
Sākotnējā homeopātiskā pasliktināšanās ļoti retos gadījumos (tas ir, skar mazāk nekā 1 no 
10 000 lietotāju) var izraisīt pārejošu sejas piesarkumu (pietvīkumu), tahikardiju un paātrinātu 
sirdsdarbību, tūskas veidošanos vai reiboni, sliktu dūšu un vieglus kuņģa darbības traucējumus. 
 
Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas, vai kāda no minētajām 
blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam. 
 
5. KĀ UZGLABĀT CRALONIN  
Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.  
Nelietot pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un pudeles etiķetes. Derīguma 
termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.  
Zālēm nav nepieciešami īpaši temperatūras uzglabāšanas apstākļi. 
Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā. Sargāt no gaismas.  
 
6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA 
Ko Cralonin satur: 
100 g šķīduma satur aktīvās vielas: 
Crataegus  Ø  70 g, Spigelia anthelmia  D2  1 g, Kalium carbonicum  D3  1 g 
Palīgvielas: Etilspirts, attīrīts ūdens.  
 
Cralonin ārējais izskats un iepakojums: 
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Cralonin ir dzidrs (var rasties vieglas nogulsnes), tumši kastaņbrūns šķīdums. 
Kartona kastītē ir brūna stikla pudelīte ar pilinātāju un polipropilēna skrūvējamu vāciņu. 
Pudelītes kaklā ievietotais pilinātājs sastāv no polietilēna.   
Pilinātājpudelīte satur 30 ml šķīduma. 
 
Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs:                         
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 
 
Lai iegūtu vairāk informācijas par šīm zālēm, lūdzu, jautājiet reģistrācijas apliecības īpašnieka 
vietējiem pārstāvjiem:  
 
UAB Farmahelis 
Partizānu 198-5 
50324 Kauņa 
Lietuva 
Tālrunis, fakss: 0037037-452559 
E-pasts: farmahelis@kaunas.omnitel.net 
 
 
Šī lietošanas instrukcija akceptēta : 
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