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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM 

 
Reneel tabletes  
Homeopātiskas zāles 
 
Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. 
Šīs zāles ir pieejamas bez receptes. Jums jālieto Reneel tabletes 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 pēc 5 dienām, 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

2. PIRMS Reneel tabletes LIETOŠANAS 

:  
1. Kas ir Reneel tabletes un kādam nolūkam to lieto 
2. Pirms Reneel tabletes lietošanas 
3. Kā lietot Reneel tabletes 
4. Iespējamās blakusparādības 
5 Kā uzglabāt Reneel tabletes 
6. Sīkāka informācija 
 
      1.       KAS IR Reneel tabletes UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO 
Reneel tabletes ir homeopātiskas zāles, ko lieto iekaisīgu urīnizvadceļu slimību ar nierakmeņiem 
vai bez tiem ārstēšanai. 
Piezīme: Ja Jums sākas drudzis vai Jūs konstatējat asinis urīnā, vai ja Jums ir simptomi, kas ilgst 
vairāk par 5 dienām, vai kādi nenoskaidroti simptomi, Jums jākonsultējas ar ārstu, jo šos 
simptomus varētu izraisīt slimība, kas prasa turpmāku medicīnisku izmeklēšanu un ārstēšanu. 
 

Nelietojiet Reneel tabletes šādos gadījumos: 
Ja Jums ir paaugstināta jutība pret kādu aktīvo vielu vai jebkuru no Reneel tabletes palīgvielām. 
 
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. 
Piezīme: Homeopātiskajā literatūrā ir ziņots, ka pirms vai pēc Coffea Arabica lietošanas  var 
pavājināties Lytta vesicatoria (Cantharis) terapeitiskā iedarbība. 
 
 
Grūtniecība un zīdīšanas periods 
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 Reneel tabletes sastāvdaļām  
Satur laktozi. Ja ārsts Jums ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietošanas 
konsultējieties ar savu ārstu.  
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3. KĀ LIETOT Reneel tabletes  
Vienmēr lietojiet Reneel tabletes tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet 
ārstam vai farmaceitam.  
Pieaugušajiem un bērniem no 12 gadu vecuma: Parasti lieto pa 1 tabletei 3 reizes dienā, 
izšķīdinot tableti mutē. Akūtu traucējumu sākuma terapijā lieto pa 1 tabletei ik pēc 15 minūtēm 
(2 stundu laika posmā). 
 
Ja esat lietojis Reneel tabletes vairāk nekā noteikts 
Nav ziņojumu par pārdozēšanas gadījumiem. 
 
Ja esat aizmirsis lietot Reneel tabletes 
Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. 
 
Ja Jūs pārtraucat lietot Reneel tabletes 
Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam. 
 
4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
Tāpat kā citas zāles, Reneel tabletes var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.  
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 Reneel tabletes 
Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. Nelietot pēc derīguma termiņa beigām, kas 
norādīts uz kastītes. Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi. 
 
6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA 
Ko Reneel tabletes satur: 
1 tablete satur aktīvās vielas: 
Berberis vulgaris D2 15 mg 
Acidum nitricum D4 30 mg 
Lytta vesicatoria D5 30 mg 
Plumbum aceticum D6 30 mg 
Chondrodendron D3 30 mg 
Serenoa repens D2 30 mg 
Causticum Hahnemanni D4 60 mg 
Aluminium oxydatum D12 75 mg 
Palīgvielas: Laktozes monohidrāts, magnija stearāts. 
 
Reneel tabletes ārējais izskats un iepakojums: 
Iepakojumā pa 50 tabletēm. 
Reneel tabletes ir baltas līdz dzeltenbaltas tabletes; tajās var būt atsevišķi dzelteni un brūni 
punkti. Apaļas un plakanas tabletes ar noslīpinātu šķautni. 
 
Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs:                        Izplatītājs: 
Biologische Heilmittel Heel GmbH                                              SIA ″Farmahelis″ 
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4,                                                                 Partizānu 198-5 
76532 Baden-Baden                                                                      50324 Kauņa 
Vācija                                                                                            Lietuva 
 
Teksta pēdējās pārskatīšanas datums: 29.03.2010. 
 


