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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

Traumeel S ziede
Lietošanai uz ādas
Homeopātiskas zāles
Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.
Šīs zāles ir pieejamas bez receptes. Jums jālieto Traumeel S 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, 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 Traumeel S un kādam nolūkam to lieto
2.
Pirms Traumeel S lietošanas
3.
Kā lietot Traumeel S
4.
Iespējamās blakusparādības
5
Kā uzglabāt Traumeel S
6.
Sīkāka informācija
1.
KAS IR Traumeel S UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO
Jebkura veida ievainojums (sportā, nelaimes gadījumā), piemēram, sastiepums, izmežģījums, sasitums,
asinsizplūdums zem ādas un locītavās, kaulu lūzums, utt.; iekaisums un ar iekaisumu saistīti deģeneratīvi
procesi dažādos orgānos un audos (piemēram, parodontīts, zobu smaganu somiņas sastrutojums,
parodontoze), arī balsta un kustību aparātā (tendovaginīts, bursīts, epikondilīts, pleca-lāpstiņas periartrīts),
gūžas, ceļgala un mazo locītavu artrozes.
2.
PIRMS Traumeel S LIETOŠANAS
Nelietojiet Traumeel S šādos gadījumos:
Nelietot, ja ir paaugstināta jutība pret kādu no aktīvajām vielām vai palīgvielām, pret Kalnu arniku,
Kumelītēm, Parasto pelašķi vai pret kādu citu kurvjziežu dzimtas augiem.
Nelietojiet ziedi uz plašām virsmām.
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
Homeopātiski vielu atšķaidījumi nav toksiski, lietojot grūtniecības vai zīdīšanas laikā. Pirms jebkuru zāļu
lietošanas konsultēties ar ārstu vai farmaceitu.
Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana
Neietekmē spējas vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.
Svarīga informācija par kādu no Traumeel S sastāvdaļām
Satur13,8 vol.-% alkoholu. Cetilstearilspirts var izraisīt lokālas ādas reakcijas (piem. kontaktdermatītu).
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3.
KĀ LIETOT Traumeel S
Vienmēr lietojiet Traumeel S tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai
farmaceitam.
Ja nav norādīts savādāk, standarta deva: Pieaugušiem (un bērniem >12 gadiem): lietot 2x dienā, vai
biežāk, ja nepieciešams.
Bērniem: 0-2 lietot 2x dienā, vai biežāk, ja nepieciešams; 2-6 lietot 2x dienā, vai biežāk, ja
nepieciešams; 6-12 lietot 2x dienā, vai biežāk, ja nepieciešams.
Uzziest plānā slānī bojātai vietai. Apziesto vietu (nobrāztas brūces) var apsaitēt.
Traumeel S ziedi nelietot uz plašas ķermeņa virsmas, uz ilgāku laiku, vai tieši uz atklātām brūcēm.
Ja esat lietojis Traumeel S vairāk nekā noteikts
Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam.
Ja esat aizmirsis lietot Traumeel S
Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.
Ja Jūs pārtraucat lietot Traumeel S
Ja Jums ir kādi jautājumi par šī produkta lietošanu, jautājiet savam ārstam.
4.
IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS
Tāpat kā citas zāles, Traumeel S var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas,
Retos gadījumos var rasties paaugstinātas jutības reakcijas vai alerģiskas ādas reakcijas (ādas iekaisums,
apsārtums, pietūkums un nieze), šādos gadījumos zāļu lietošana jāpārtrauc.
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 Traumeel S
Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. Nelietot pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz
kastītes un tūbas. Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.
6.
SĪKĀKA INFORMĀCIJA
Ko Traumeel S satur:
100 g satur aktīvās vielas:
Arnica montana
D3
1,5 g
D0
0,45 g
Calendula officinalis
Hamamelis virginiana
D0
0,45 g
Echinacea
D0
0,15 g
Echinacea purpurea
D0
0,15 g
Chamomilla recutita
D0
0,15 g
Symphytum officinale
D4
0,1 g
Bellis perennis
D0
0,1 g
Hypericum perforatum
D6
0,09 g
Achillea millefolium
D0
0,09 g
Aconitum napellus
D1
0,05 g
Atropa belladonna
D1
0,05 g
Mercurius solubilis Hahnemanni
D6
0,04 g
Hepar sulfuris
D6
0,025 g
Citas sastāvdaļas: emulgators cetilstearilspirts (A), vazelīneļļa, baltais vazelīns, attīrīts ūdens, etilspirts
(96%).
Konservants: 13,8 tilp.-% alkohols.
Traumeel S ārējais izskats un iepakojums:
Balta un mīksta ziede. Tūba satur 50 g ziedes.
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Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs:
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4,
D – 76532 Baden-Baden
Vācija
Teksta pēdējās revīzijas datums:14.09.2009.

Izplatītājs:
SIA ″Farmahelis″
Partizānu 198-5
50324 Kauņa
Lietuva

