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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM 

Berberis-Homaccord pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums 
 

Homeopātiskas zāles 
 
Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. 
Šīs zāles ir pieejamas bez receptes.  
Tomēr lietojiet Berberis-Homaccord pilieni iekšķīgai lietošanai uzmanīgi, lai panāktu vislabāko 
rezultātu. 
- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. 
- Ja Jums nepieciešama papildu 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 Berberis-Homaccord pilieni iekšķīgai lietošanai un kādam nolūkam tos lieto; 
2. Pirms Berberis-Homaccord pilieni iekšķīgai lietošanai lietošanas; 
3. Kā lietot Berberis-Homaccord pilieni iekšķīgai lietošanai;  
4. Iespējamās blakusparādības; 
5. Kā uzglabāt Berberis-Homaccord pilieni iekšķīgai lietošanai; 
6. Sīkāka informācija. 

 
1. KAS IR BERBERIS-HOMACCORD pilieni iekšķīgai lietošanai UN KĀDAM NOLŪKAM 
TOS LIETO 
Berberis-Homaccord pilieni iekšķīgai lietošanai ir homeopātiskas zāles, kuras lieto uroģenitālā 
trakta un žultsceļu iekaisuma un kairinājuma gadījumā (ar konkrementiem vai bez tiem). 
Piezīme:Ja simptomi saglabājas vai pasliktinās, sazinieties ar ārstu vai farmaceitu. 
 
2. PIRMS BERBERIS-HOMACCORD pilieni iekšķīgai lietošanai LIETOŠANAS 
Nelietojiet Berberis-Homaccord pilieni: 
Ja Jums ir paaugstināta jutība pret kādu no aktīvajām vielām vai jebkuru no 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. 
 
Grūtniecība un zīdīšanas periods 
Pirms jebkuru zāļu lietošanas grūtniecības un zīdīšanas periodā konsultējieties ar ārstu vai 
farmaceitu. 
Šīs zāles satur 35 tilp.% etilspirta. 
 
Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana 
Etilspirts var vājināt spējas vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. 
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Svarīga informācija par kādu no Berberis-Homaccord pilieni iekšķīgai lietošanai sastāvdaļām 
Šīs zāles satur 35 tilp.% etilspirta, t.i., līdz 150,2 mg alkohola vienā devā (10 pilienos), kas atbilst 3ml alus 
vai 1,27 ml vīna vienā devā (pieņemot, ka 5% un 12% tilpuma etilspirta attiecīgi) vai 49,73 ml ābolu 
sulas. Kaitīgs alkoholiķiem.  Piesardzība jāievēro grūtniecēm un sievietēm zīdīšanas periodā, bērniem un 
pacientiem ar aknu slimību vai epilepsiju.   
 
3. KĀ LIETOT BERBERIS-HOMACCORD pilieni iekšķīgai lietošanai 
Vienmēr lietojiet Berberis-Homaccord pilieni iekšķīgai lietošanai tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. 
Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.  
Pieaugušajiem un bērniem no 12 gadu vecuma: Parasti lieto pa 10 pilieniem 3 reizes dienā. Akūtos 

gadījumos jālieto pa 10 pilieniem katru pusstundu, līdz 12 reizēm dienā. 
Piezīme: Šo zāļu ilglaicīga lietošana (vairākus mēnešus un ilgāk) jāuzrauga ārstam. 
 
Ja esat lietojis Berberis-Homaccord pilieni iekšķīgai lietošanai vairāk nekā noteikts 
Nav ziņu par pārdozēšanas gadījumiem. 
 
Ja esat aizmirsis lietot Berberis-Homaccord pilieni iekšķīgai lietošanai 
Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. 
 
Ja Jūs pārtraucat lietot Berberis-Homaccord pilieni iekšķīgai lietošanai 
Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam. 
 
4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
Tāpat kā citas zāles, Berberis-Homaccord pilieni iekšķīgai lietošanai var izraisīt blakusparādības, 
kaut arī ne visiem tās izpaužas.  
Ļoti retos gadījumos iespējamas paaugstinātas jutības reakcijas. 
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. 
 
5. KĀ UZGLABĀT BERBERIS-HOMACCORD pilieni iekšķīgai lietošanai 
Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.  
Nelietot pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un pudeles etiķetes. 
Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi. 
 
6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA 
 
Ko Berberis-Homaccord pilieni iekšķīgai lietošanai satur: 
100 g šķīduma satur aktīvās vielas: 
Berberis vulgaris D 2  0,4 g, Berberis vulgaris D 10  0,4 g, Berberis vulgaris D 30 0,4 g, Berberis vulgaris D 
200  0,4 g, Citrullus colocynthis D 2  0,3 g, Citrullus colocynthis D 10  0,3 g, Citrullus colocynthis D 30  0,3 
g, Citrullus colocynthis D 200  0,3 g, Veratrum album D 3  0,3 g, Veratrum album D 10  0,3 g, Veratrum 
album D 30  0,3 g, Veratrum album D 200  0,3 g. 
Citas sastāvdaļas: etilspirts(96 %), attīrīts ūdens. 
 
Berberis-Homaccord pilieni iekšķīgai lietošanai ārējais izskats un iepakojums: 
Berberis-Homaccord pilieni iekšķīgai lietošanai ir dzidrs, gaiši dzeltenīgi-zaļš šķīdums. 
Pilinātājpudelītes pa 30 ml. 
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Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs: 
 
Biologische Heilmittel Heel GmbH 
Dr.-Reckeweg-Straße 2-4 
76532 Baden-Baden 
Vācija 
Tālrunis:  0049 7221 501-00 
Telefakss: 0049 7221 501 485 
E-pasts:  info@heel.de  
 
Izplatītājs: 
UAB “Farmahelis” 
Partizanu g. 198-5 
50324 Kauņa 
Lietuva 
Tālrunis, telefakss: 0037037-452559 
E-pasts:  farmahelis@kaunas.omnitel.net 
 
Teksta pēdējās revīzijas datums: 04.10.2010. 
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