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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM 

 
Viburcol supozitoriji bērniem un zīdaiņiem 
 Homeopātiskas zāles 
 
Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. 
Šīs zāles ir pieejamas bez receptes. Jums jālieto Viburcol 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 bērna 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 Jūsu bērnam izpaužas smagi, lūdzu izstāstiet to savam ārstam 
vai farmaceitam. 

 
Šajā instrukcijā varat uzzināt:  
1. Kas ir Viburcol un kādam nolūkam to lieto 
2. Pirms Viburcol lietošanas 
3. Kā lietot Viburcol 
4. Iespējamās blakusparādības 
5 Kā uzglabāt Viburcol 
6. Sīkāka informācija 
 
      1.       KAS IR Viburcol UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO 
Supozitoriji bērniem un zīdaiņiem nemiera stāvokļa ar drudzi vai bez tā novēršanai; 
simptomātiskai parastu infekciju ārstēšanai. 
 

2. PIRMS Viburcol  LIETOŠANAS 
Nelietojiet Viburcol šādos gadījumos: 
Nelietot, ja ir paaugstināta jutība pret  kādu no aktīvajām vielām vai palīgvielām, pret 
Chamomilla, vai pret kādu no kurvjziežu dzimtas augiem.  
 
Citu zāļu lietošana: 
Mijiedarbība ar citām zālēm nav novērota. 
Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras Jūsu bērns lieto vai pēdējā laikā lietojis, ieskaitot zāles, 
ko var iegādāties bez receptes. 
 
Viburcol lietošana kopā ar uzturu 
Mijiedarbība nav novērota. 
 
Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana 
Neietekmē spējas vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. 
   
Svarīga informācija par kādu no Viburcol sastāvdaļām  
Nav. 
 

3. KĀ LIETOT Viburcol 
Vienmēr lietojiet Viburcol tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam 
vai farmaceitam.  
Akūtu traucējumu gadījumā 1 supozitoriju ievada anālā atverē, nepieciešamības gadījumā to 
atkārto; veselības stāvoklim uzlabojoties, lieto pa 1 supozitorijam 2-3 reizes dienā. Zīdaiņiem 
(no 1. dzīves dienas) līdz 6 mēnešu vecumam maksimālā deva ir 1 supozitorijs 2 reizes dienā. 
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Ja esat lietojis Viburcol vairāk nekā noteikts 
Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam. 
 
Ja esat aizmirsis lietot Viburcol 
Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. 
 
Ja Jūs pārtraucat lietot Viburcol 
Ja Jums ir kādi jautājumi par šī produkta lietošanu, jautājiet savam ārstam. 
 
4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
Tāpat kā citas zāles, Viburcol var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Retos 
gadījumos iespējamas alerģiskas ādas reakcijas. 
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 Viburcol 
Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. Nelietot pēc derīguma termiņa beigām, kas 
norādīts uz kastītes. Uzglabāt temperatūrā līdz 25ºC. 
 
6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA 
Ko Viburcol  satur: 
1 supozitorijs pa 1,1 g satur aktīvās vielas: 
Chamomilla recutita D1 1,1 mg 
Atropa belladonna D2 1,1 mg 
Solanum dulcamara D4 1,1 mg 
Plantago major D3 1,1 mg 
Pulsatilla pratensis D2 2,2 mg 
Calcium carbonicum Hahnemanni D8 4,4 mg 
 
Palīgvielas: cietie tauki. 
 
Viburcol ārējais izskats un iepakojums: 
Iepakojumā 12 supozitoriji pa 1,1 g. 
Garenas formas supozitoriji ar gludu virsmu. 
 
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:10.09.2009. 
 
 
 
 


