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ZĀĻU APRAKSTS 
 
 
1 ZĀĻU NOSAUKUMS 

Berberis-Homaccord pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums 
 

2 KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS 
 
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 
 
Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. sadaļā. 
 

3 ZĀĻU FORMA 
 
Pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums 

Berberis-Homaccord pilieni iekšķīgai lietošanai ir dzidrs, gaiši dzeltenīgi-zaļš šķīdums. 
 

4 KLĪNISKAIS RAKSTUROJUMS 
4.1 Terapeitiskās indikācijas 

Uroģenitālā trakta un žultsceļu iekaisums un kairinājums (ar konkrementiem vai bez 
tiem). 
 

4.2 Devas un lietošana 
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. 

 Berberis-Homaccord pilieni iekšķīgai lietošanai drošība un efektivitāte bērniem līdz 12 
gadu vecumam nav pierādīta. Dati nav pieejami. 
 

Piezīme: šo zāļu ilglaicīga lietošana (vairākus mēnešus un ilgāk) jāuzrauga ārstam. 
 

4.3 Kontrindikācijas 
Paaugstināta jutība pret kādu no aktīvajām vielām vai jebkuru no palīgvielām. 

 
4.4 Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā 
       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.   
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4.5 Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi 
Nav zināma. 
 

4.6 Grūtniecība un zīdīšana 
       Klīniskie dati par lietošanu grūtniecības un zīdīšanas laikā nav pieejami.    
       Nelabvēlīga ietekme līdz šim nav novērota. 
       Šīs zāles satur 35 tilp.% etilspirta un tadēļ grūtniecības un zīdīšanas laikā lietot   
       tikai pēc rūpīgas riska/ieguvuma attiecību apsvēršanas. 
 
4.7 Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus 
       Etilspirts var vājināt spējas vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.    
       
4.8 Nevēlamās blakusparādības 

Ļoti retos gadījumos iespējamas paaugstinātas jutības reakcijas. 
 
4.9 Pārdozēšana 

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem  
 
5 Farmakoloģiskās īpašības 
 

Farmakoterapeitiskā grupa: Homeopātiskas zāles. 
ATĶ kods V03AX 

 
5.1 Farmakodinamiskās īpašības 

Nav attiecināms uz homeopātiskiem līdzekļiem. 
 

5.2 Farmakokinētiskās īpašības 
Nav attiecināms uz homeopātiskiem līdzekļiem. 
 

5.3 Pirmsklīniskie dati par drošību 
Nav attiecināms uz homeopātiskiem līdzekļiem. 
 

 
6 FARMACEITISKAIS RAKSTUROJUMS 
6.1 Palīgvielu saraksts 

Etilspirts (96%) 
Attīrīts ūdens 
Satur 35 tilp. % etilspirta. 

 
6.2 Nesaderība 

Nav novērota. 
 

6.3 Uzglabāšanas laiks 
5 gadi 
 

6.4 Īpaši norādījumi par uzglabāšanu 
Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.  

       Nelietot pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un pudeles  
       etiķetes. 

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi. 
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6.5 Iepakojuma veids un sastāvs 
Brūna stikla pudelīte/kartona kastīte. Pilinātājpudelītes pa 30 ml. 
 

6.6 Īpaši norādījumi par iznīcināšanu un citiem lietojuma veidiem 
Nav īpašu prasību. 

 
7 REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS 

 
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 
 

8 REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS 
 

00-0901 
 

9 REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS 
 

Reģistrācijas datums: 27.09.2000. 
Pēdējās pārreģistrācijas datums: 19.10.2005. 
 

10 TEKSTA (DAĻĒJAS) PĀRSKATĪŠANAS DATUMS 
 

04.10.2010. 
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