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Women’s Healthcare is a priority for Gedeon Richter. We 
boast a unique experience in gynaecological therapy which 
developed hand in hand with the entire company since its 
foundation in 1901. Our intention is to offer the widest possible 
choice of innovative and reliable female healthcare products. 
We believe that by providing a comprehensive portfolio of 
treatments we can assist women in making confident choices 
about their lives. Focusing on women’s needs, Gedeon
Richter is characterized by continuous development. The 
company has several ongoing research projects for medication 
and medical devices in different stages of clinical development 
from preclinical research phase to the last stages before 
marketing authorizations.

“At Gedeon Richter we are committed to improving women’s 
health and developing products that will enhance their quality 
of life and safeguard their fertility.” said Erik Bogsch, Chief 
Executive Officer, Chairman of Gedeon Richter Plc. 
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Gedeon Richter mērķis ir palīdzēt sargāt sievietes veselību un rūpēties 
sievietes dzīves kvalitāti. Gedeon Richter ir viens no vadošajiem 
uzņēmumiem pasaulē sieviešu reproduktīvajai veselībai paredzētu 
inovatīvu medikamentu izstrādē.

Gedeon Richter 1901. gadā  nodibināja ungāru farmaceits Gedeons 
Rihters. 

Pašlaik Gedeon Richter ir kļuvis par multinacionālu farmācijas 
uzņēmumu, kura centrālais birojs atrodas Budapeštā. Uzņēmuma 
produkti tiek izplatīti vairāk nekā 100 valstīs, un tas nodarbina apmēram 
11 000 cilvēkus visā pasaulē.

Inovācijas un oriģinālu zāļu molekulu pētniecība vienmēr ir bijuši 
galvenie uzņēmuma stratēģijas elementi. Iesaistot vairāk nekā 1000 
cilvēku pētniecības un attīstības jomā, Gedeon Richter ir kļuvusi par 
nozīmīgāko farmaceitiskās izpētes centru savā reģionā. Darbs jaunu 
oriģinālproduktu izstrādē ir koncentrēts divās ārstniecības jomās – 
ginekoloģija un centrālās nervu sistēmas slimības.

Gedeon Richter pārstāvniecība Latvijā ir dibināta 1996. gadā, lai 
kopā ar veselības aprūpes profesionāļiem meklētu risinājumus 
visbiežāk izplatītajām sieviešu veselības problēmām un dzīves 
situācijām. Mūsu ginekoloģiskie produkti ietver efektīvus, modernus 
regulārās kontracepcijas līdzekļus, avārijas kontracepciju, hormonu 
aizstājterapiju, līdzekļus vaginālo infekciju ārstēšanai un auglības 
veicināšanai.
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KONTRACEPCIJA
Plašs kontracepcijas līdzekļu klāsts
Izvēloties kontracepcijas metodi, nozīme ir it visam - uzticamībai, drošībai, vieglai 
un ērtai lietošanai. Kontracepcijas izvēle ir cieši saistīta ar atbildīgu ģimenes 
plānošanu un ļauj izvēlēties īsto laiku bērniņa piedzimšanai. Gedeon Richter 
pirmās, otrās, trešās un ceturtās paaudzes kontraceptīvie līdzekļi nodrošina 
sievietēm iespēju izvēlēties vispiemērotāko kontracepcijas metodi, kas atbilst 
viņu vajadzībām. Savukārt avārijas kontracepcija palīdz izvairīties no neplānotas 
grūtniecības un aborta.
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• Jebkurai veselai sievietei, 
kurai nepieciešama 
kontracepcija

• Sievietei ar paaugstinātu  
androgēnu līmeni

• Sievietei ar sūdzībām  
par dismenoreju

• Sievietei, kurai ir negatīva 
pieredze ar pazeminātu libido

Piemērota izvēle...

Belara 0,03 mg/2 mg apvalkotās tabletes – viena tablete satur 0,030 mg etinilestradiola (ethinylestradiolum) un 2 mg 
hlormadinona acetāta (chlormadinoni acetas) un palīgvielu laktozes monohidrātu 69,5 mg. Iepakojumā ir 21 tablete.
Terapeitiskā indikācija ir hormonālā kontracepcija. 
Lietošana katru dienu jālieto viena apvalkotā tablete vienā un tajā pašā laikā (ieteicams vakarā) 21 dienu ilgā laika posmā, kam 
seko septiņu dienu pārtraukums, kad apvalkotās tabletes netiek lietotas; divas – četras dienas pēc pēdējās apvalkotās tabletes 
lietošanas sāksies menstruācijai līdzīga asiņošana. 
Neregulāra tablešu lietošana 
Ja lietotāja ir aizmirsusi lietot apvalkoto tableti, bet lieto to 12 stundu laikā, papildu kontracepcijas pasākumi nav nepieciešami. 
Turpmāk apvalkoto tablešu lietošana jāturpina kā parasti. 
Ja parastais lietošanas intervāls ir pārsniegts vairāk nekā par 12 stundām, zāļu kontracepcijas drošums pazemināsies. 
Pēdējā aizmirstā apvalkotā tablete ir jālieto nekavējoties. Nākamā apvalkotā tablete jālieto kā parasti. Nākamo septiņu dienu 
laikā papildus jālieto citi, mehāniskie kontracepcijas līdzekļi, piemēram, kondomi. Ja pašreizējā iepakojumā atlikušās tabletes 
pietrūkst šīm septiņām dienām, nākamais Belara iepakojum s ir jāuzsāk, tiklīdz izlietots pašreizējais iepakojums, t.i., nav jāveic 
pārtraukums starp iepakojumiem (“septiņu dienu noteikums”). Iespējams, ka normālas asiņošanas nebūs līdz otrā iepakojuma 
izlietošanas beigām, tomēr tablešu lietošanas laikā var bieži notikt pēkšņa asiņošana vai asiņošana traipu veidā. Ja asiņošanas 
nav pēc otrā iepakojuma izlietošanas, tad jāveic grūtniecības tests. 
Kontrindikācijas – esoša venoza trombembolija vai tās risks; esoša arteriāla trombembolija vai tās risks; cukura diabēta 
kontroles zudums;  nekontrolējama hipertensija vai būtisks asinsspiediena pieaugums (vērtības pastāvīgi virs 140/90 mm Hg); 
hepatīts, idiopātiska dzelte, aknu darbības traucējumi, kamēr aknu darbības rādītāji nav normalizējušies; hormoniem jutīgu 
ļaundabīgu audzēju esamība vai tie anamnēzē, piemēram, krūts vai dzemdes audzēji. Citus stāvokļus skatiet pilnā zāļu aprakstā. 
Venozās trombembolijas (VTE) risks
Jebkādu kombinētās hormonālās kontracepcijas līdzekļu (KHKL) lietošana palielina venozās trombembolijas (VTE) risku 
salīdzinājumā ar šo līdzekļu nelietošanu. Viszemākais VTE risks ir saistīts ar zālēm, kas satur levonorgestrelu. Pagaidām nav 
zināms, kāds ir ar Belara saistītā riska salīdzinājums ar šim zemākā riska zālēm. Ir iegūti pierādījumi, ka risks ir palielināts arī pēc 
KHKL lietošanas atsākšanas, ja lietošanas pārtraukums ir bijis 4 nedēļas vai lielāks. 
2 no 10 000 sievietēm, kuras nelieto KHKL un nav grūtnieces, viena gada laikā attīstīsies VTE. Tomēr katrai sievietei individuāli 
risks var būt daudz augstāks atkarībā no viņas riska faktoriem.
Laboratoriskie izmeklējumi: steroīdo kontracepcijas līdzekļu lietošana var ietekmēt noteiktu laboratorisko izmeklējumu 
rezultātus, tostarp arī aknu, vairogdziedzera, virsnieru un nieru funkciju raksturojošos rādītājus, transporta proteīnu, piemēram, 
ar kortikosteroīdiem saistīto globulīnu un lipīdu/lipoproteīnu frakciju koncentrāciju plazmā, kā arī ogļhidrātu metabolismu, 
asins koagulāciju un fibrinolīzi raksturojošos parametrus. Parasti šīs izmaiņas normas robežas nepārsniedz.
Nevēlamās blakusparādības: klīniskie pētījumi ar Belara parādīja, ka visbiežāk sastopamās blakusparādības (> 20%) ir pēkšņa 
asiņošana, asiņošana traipu veidā, galvassāpes un sāpes krūtīs. 
Uzglabāšanas laiks – 3 gadi. Uzglabāt temperatūrā līdz 30 °C. 
Recepšu medikaments. Pirms medikamenta izrakstīšanas, lūdzu, iepazīstieties ar pilnu zāļu aprakstu.

arī skaistumam

Kontracepcijas tabletes
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Lindynette 20 vai Lindynette 30 –
kombinētais kontracepcijas  
līdzeklis ar atšķirīgu etinilestradiola  
un vienādu gestodēna devu tabletēs

• Iespēja pielāgot E devu viena kontracepcijas zīmola ietvaros
• Lindynette 30 iekļauts Kompensācijas zāļu sarakstā (KZS) 

(diagnozes kods N92.0 – N92.6 un E89.4)

Lindynette katra tablete satur 75 mikrogramus gestodēna un 20 vai 30 mikrogramus etinilestradiola. 
Iepakojuma lielums: 3x21 apvalkotā tablete. 
Devas un lietošanas veids Jālieto pa vienai tabletei katru dienu apmēram vienā un tajā pašā laikā 21 dienu pēc kārtas pēc 
tam jāievēro 7 dienu intervāls bez tablešu lietošanas. Katru nākamo iepakojumu jāsāk lietot nākamajā dienā pēc 7 dienu 
zāļu nelietošanas intervāla. Menstruācijai līdzīga asiņošana parasti sākas 2 – 3 dienas pēc pēdējās tabletes lietošanas un var 
turpināties, kad jāsāk lietot nākošo iepakojumu. Ja nav lietota viena tablete un ir pagājušas vairāk kā 12 stundas, vai aizmirstas 
lietot vairākas tabletes, kontraceptīvā iedarbība var samazināties. Pēdējā aizmirstā tablete jālieto tūlīt, tiklīdz par to atceras, 
pat ja iznāk lietot divas tabletes vienā dienā. Turpmāk tabletes jālieto parastajā laikā. Nākošās 7 dienas papildus jālieto 
nehormonālā kontracepcijas metode. Ja nav lietota viena tablete, bet nav pagājušas vairāk kā 12 stundas, tablete jālieto tiklīdz 
par to atceras. 
Kontrindikācijas: 

• paaugstināta jutība pret aktīvajām vielām vai palīgvielām; 
• esoša venoza trombembolija (VTE) vai tās risks; 
• esoša arteriāla trombembolija (ATE) vai tās risks, anamnēzē migrēna ar perēkļa neiroloģiskiem simptomiem, augsts 

arteriālās trombembolijas risks cukura diabēta ar vaskulāriem simptomiem, smagas hipertensijas vai smagas 
dislipoproteinēmijas dēļ; 

• iedzimta vai iegūta trombocītu patoloģija; 
• krūts dziedzera vai estrogēnatkarīgs audzējs, vai aizdomas par šādu saslimšanu; 
• aknu adenoma vai karcinoma, vai aktīva aknu slimība tik ilgi, kamēr aknu funkciju raksturlielumi nav normalizējušies; 
• neskaidras izcelsmes asiņošana no maksts; 
• pankreatīts esošs, vai anamnēzē, ja tas saistīts ar smagu hipertrigliceridēmiju; 
• grūtniecība vai aizdomas par to. 

Nevēlamas blakusparādības Biežāk sastopamās blakusparādības ir ķermeņa masas izmaiņas, kandidoze, garastāvokļa 
maiņas, ieskaitot depresiju, izmaiņas libido, galvassāpes, ieskaitot migrēnu, nervozitāte, reibonis, slikta dūša, vemšana, sāpes 
vēderā, akne, ārpuskārtas asiņošana/smērēšanās, krūšu sāpīgums, dismenoreja, menstruālās asiņošanas izmaiņas, amenoreja, 
šķidruma aizture un tūska. 
Uzglabāšanas laiks ir 3 gadi temperatūrā līdz 25 °C  oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas un mitruma. ATĶ kods: 
G03A A10. 
Reģistrācijas apliecības īpašnieks ir Gedeon Richter Plc., apliecības Nr. 04-0001. 
Recepšu medikaments. Pirms medikamenta izrakstīšanas, lūdzu, iepazīstieties ar pilnu zāļu aprakstu.
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Drospirenona  
labvēlīgā ietekme uz 
ķermeņa svaru  
un pašsajūtu
Antimineralokortikoīds efekts –  
mazina šķidruma aiztures radītu  
svara pieaugumu

Midiana 0,03 mg etinilestradiols / 3 mg drospirenons apvalkotās tabletēs. 
Terapeitiskā indikācija: perorāla kontracepcija. 
Devas un lietošanas veids. Tabletes jālieto katru dienu apmēram vienā un tajā pašā laikā, uzdzerot nedaudz šķidruma, ja 
nepieciešams, un tādā secībā, kā norādīts uz blistera. Katru dienu 21 dienu pēc kārtas jālieto viena tablete. Katru nākamo 
iepakojumu uzsāk lietot pēc 7 dienu no tablešu lietošanas brīvā intervāla, kura laikā arī parasti notiek asiņošana. Parasti tā sākas 
2. vai 3. dienā pēc pēdējās tabletes lietošanas un var nebeigties līdz nākamā iepakojuma lietošanas uzsākšanai. 
Kā aizkavēt asiņošanu. Lai aizkavētu mēnešreizes, sievietei jāturpina lietot nākamo Midiana blistera iepakojumu, neizmantojot 
no tabletēm brīvo intervālu. Pagarinājumu var turpināt, cik ilgi vien vēlas, līdz izlietotas visas otrā iepakojuma tabletes.
Pagarinājuma laikā sievietei var būt neparedzēta asiņošana vai smērēšanās. Pēc parastā 7 dienu no tabletēm brīvā perioda 
jāatsāk regulāra Midiana lietošana. 
Lai pārceltu viņas menstruācijas uz citu nedēļas dienu, nekā sieviete bija pieradusi ar savu esošo shēmu, viņai var ieteikt saīsināt 
no tabletēm brīvo periodu par tik dienām, cik viņa vēlas. Jo īsāks ir intervāls, jo lielāks i+ r risks, ka viņai nesāksies asiņošana, un 
nākamā iepakojuma lietošanas laikā būs neparedzēta asiņošana vai smērēšanās (tāpat kā aizkavējot mēnešreizes).
Kontrindikācijas. Nelietot kombinētos hormonālos kontracepcijas līdzekļus (KHKL) sekojošos gadījumos: 

•  esoša venoza trombembolija (VTE) vai tās risks, 
•  esoša arteriāla trombembolija (ATE) vai tās risks,
•  esoša vai anamnēzē bijusi smaga aknu slimība, ja vien aknu funkcijas rādītāji nav normalizējušies; 
•  smagi nieru darbības traucējumi vai akūta nieru mazspēja; 
•  esošs vai anamnēzē bijis aknu audzējs (labdabīgs vai ļaundabīgs); 
•  zināms ļaundabīgs dzimumhormonu atkarīgs audzējs (piemēram, dzimumorgānu vai krūts) vai aizdomas par to; 
•  nediagnosticēta asiņošana no maksts; 
•  paaugstināta jutība pret aktīvo vielu(-ām), paaugstināta jutība pret zemesriekstiem vai soju. 

Nevēlamās blakusparādības. Midiana lietošanas laikā ir ziņots par sekojošām blakusparādībām: depresīvs garastāvoklis, 
galvassāpes, migrēna, slikta dūša, menstruālie traucējumi, starpmenstruāciju asiņošana,  krūšu sāpīgums, krūšu jutīgums, 
izdalījumi no maksts, vulvovagināla kandidoze u.c. ATĶ kods: G03AA12. Uzglabāšanas laiks 2 gadi temperatūrā līdz 30oC. 
Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. 
Recepšu medikaments. Pirms medikamenta izrakstīšanas, lūdzu, iepazīstieties ar pilnu zāļu aprakstu.
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Ļoti mazas estrogēna devas 
kontracepcija  
ar inovatīvu lietošanas  
režīmu: 24 + 4 tabletes
• Lietošana nepārtrauktā 24+4 režīmā mazina risku 

aizmirst ieņemt tableti
• Saīsināts no hormoniem brīvais intervāls mazina 

estradiola svārstības un PMS simptomus – 
sāpes iegurnī, galvassāpes, tūskainību un krūšu 
jutīgumu

• Ļoti laba cikla kontrole
• Antimineralokortikoīds efekts
• Antiandrogēns efekts

Daylette 3 mg/0,02 mg 24 baltas apvalkotās tabletes/4 zaļas placebo apvalkotās tabletes, kas nesatur aktīvas vielas. 
Terapeitiskā indikācija: perorāla kontracepcija. 
Devas un lietošanas veids. Tabletes jālieto katru dienu apmēram vienā un tajā pašā laikā, uzdzerot nedaudz šķidruma, ja 
nepieciešams, un, tādā secībā, kā norādīts uz blistera. Katru dienu 28 dienas pēc kārtas jālieto viena tablete. Katru nākamo 
iepakojumu uzsāk lietot nākamajā dienā pēc pēdējās tabletes no iepriekšējā iepakojuma. Asiņošana parasti sākas 2. vai 3. 
dienā pēc zaļo placebo tablešu lietošanas sākšanas. 
Kontrindikācijas. 

•   Esoša vai anamnēzē bijusi venoza tromboze; 
•  esoša vai anamnēzē bijusi arteriāla tromboze vai trombozes prodroma stāvokļi; 
•  esoši vai anamnēzē bijuši cerebrovaskulāri notikumi; 
•   smagi vai vairāki arteriālās trombozes riska faktori: cukura diabēts ar vaskulāriem simptomiem, smaga hipertensija vai 

smaga dislipoproteinēmija; 
•  pārmantota vai iegūta venozās vai arteriālās trombozes predispozīcija; 
•   esošs vai anamnēzē bijis pankreatīts, ja tas saistīts ar smagu hipertrigliceridēmiju; 
•   esoša vai anamnēzē bijusi smaga aknu slimība, ja vien aknu funkcijas rādītāji nav normalizējušies; 
•  smagi nieru darbības traucējumi vai akūta nieru mazspēja; 
•  esošs vai anamnēzē bijis aknu audzējs (labdabīgs vai ļaundabīgs); 
•   zināms ļaundabīgs dzimumhormonu atkarīgs audzējs vai aizdomas par to; 
•  nediagnosticēta asiņošana no maksts; 
•  anamnēzē bijusi migrēna ar fokāliem neiroloģiskiem simptomiem; 
•  paaugstināta jutība pret aktīvajām vielām vai jebkuru no Daylette apvalkotās tabletes palīgvielām. 

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā. Venozās trombembolijas (VTE) risks
Jebkādu kombinētās hormonālās kontracepcijas līdzekļu (KHKL) lietošana palielina venozās trombembolijas (VTE) risku 
salīdzinājumā ar šo līdzekļu nelietošanu. Viszemākais VTE risks ir saistīts ar zālēm, kas satur levonorgestrelu. Lēmums lietot citas 
zāles, nevis tās, kas rada viszemāko VTE risku, jāpieņem tikai pēc pārrunām ar sievieti, lai pārliecinātos, ka viņa saprot VTE risku, 
un to, ja viņas esošie riska faktori ietekmē šo risku. VTE risks visaugstākais ir pirmā lietošanas gada laikā. Ir iegūti pierādījumi, 
ka risks ir palielināts arī pēc kombinēto hormonālo kontracepcijas līdzekļu lietošanas atsākšanas, ja lietošanas pārtraukums ir 
bijis 4 nedēļas vai lielāks.
2 no 10 000 sievietēm, kuras nelieto KHKL un nav grūtnieces, viena gada laikā attīstīsies VTE. Tomēr katrai sievietei individuāli 
risks var būt daudz augstāks atkarībā no viņas esošajiem riska faktoriem.
Ir aprēķināts,  ka no 9 līdz 12 sievietēm no 10 000 sievietēm, kas lieto drospirenonu saturošu KHKL, viena gada laikā attīstīsies 
VTE – šis rādītājs ir salīdzināms ar aptuveni 6  gadījumiem sievietēm, kuras lieto levonorgestrelu saturošu KHKL.
Abos gadījumos VTE skaits ir mazāks nekā tas, kas paredzams sievietēm grūtniecības vai pēcdzemdību periodā.
Farmakodinamiskās īpašības.  ATĶ kods: G03AA12. Terapeitiskās devās drospirenonam piemīt arī antiandrogēnas un vieglas 
antimineralokortikoīdu īpašības. Tam nepiemīt estrogēna, glikokortikoīdu vai antiglikokortikoīdu iedarbība. Uzglabāšanas laiks 
ir 2 gadi, temperatūrā līdz 25oC, oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. 
Iepakojuma veids un saturs. PVH/PE/PVDH/Al blisteri salocītā kastītē kopā ar uzglabāšanas maisiņu un lietošanas instrukciju. 
Iepakojuma lielums:1x 28 apvalkotās tabletes. 
Recepšu medikaments. Pirms medikamenta izrakstīšanas, lūdzu, iepazīstieties ar pilnu zāļu aprakstu.
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AVĀRIJAS  
KONTRACEPCIJA

Escapelle 1,5 mg tabletes
Kvalitatīvais un kvantitatīvais sastāvs
Katra tablete satur 1,5 mg levonorgestrela (levonorgestrelum). Palīgviela ar zināmu iedarbību: katra tablete satur 142,5 mg 
laktozes monohidrātu.
Zāļu forma Tablete. Gandrīz balta, plakana tablete ar slīpi nogrieztu malu 8 mm diametrā un iespiedumu “G00” vienā pusē.
Klīniskā informācija
Terapeitiskās indikācijas Avārijas kontracepcija lietošanai 72 stundu laikā pēc neaizsargāta dzimumakta vai kontracepcijas 
metodes neveiksmes gadījumā.
Devas un lietošanas veids Devas Pēc iespējas ātrāk jālieto viena tablete, ieteicams 12 stundu laikā vai ne vēlāk kā 72 
stundas pēc neaizsargāta dzimumakta (skatīt 5.1. apakšpunktu). Ja trīs stundu laikā pēc tabletes lietošanas ir bijusi vemšana, 
nekavējoties jālieto vēl viena tablete.Sievietēm, kuras pēdējo 4 nedēļu laikā ir lietojušas enzīmus inducējošas zāles un kurām 
nepieciešama avārijas kontracepcija, ir ieteicams lietot nehormonālu avārijas kontracepciju, t.i., vara IUI, vai tām sievietēm, 
kuras nevar vai nevēlas lietot vara IUI, jālieto dubulta levonorgestrela deva (2 tabletes vienlaicīgi) (skatīt 4.5. apakšpunktu). 
Escapelle drīkst lietot jebkurā menstruālā cikla laikā, ja vien nav aizkavējušās mēnešreizes.Pēc avārijas kontracepcijas līdzekļa 
lietošanas vēlams izmantot vietēju barjermetodi (piemēram, prezervatīvu, diafragmu, spermicīdu līdzekli, maksts uzmavu), 
līdz sākas nākamās mēnešreizes. Escapelle lietošana nav kontrindikācija regulārā hormonālā pretapaugļošanās līdzekļa 
lietošanas turpināšanai. Pediatriskā populācija  Escapelle nav piemērots lietošanai kā avārijas kontracepcijas līdzeklis bērniem 
pirmspubertātes vecumā. Lietošanas veids Iekšķīgai lietošanai.
Kontrindikācijas Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.
Farmakodinamiskās īpašības Iekšķīgi lietots levonorgestrels uzsūcas ātri un gandrīz pilnīgi. Ar 16 veselām sievietēm veikta 
farmakokinētikas pētījuma rezultāti rāda, ka pēc vienas Escapelle tabletes lietošanas maksimālā zāļu koncentrācija serumā - 
18,5 ng/ml – tiek sasniegta pēc 2 stundām. Pēc maksimālās koncentrācijas sasniegšanas serumā levonorgestrela koncentrācija 
mazinās ar aptuveni 26 stundu vidējo eliminācijas pusperiodu. Levonorgestrels netiek izvadīts nemainītā formā, bet gan 
metabolītu veidā. Levonorgestrela metabolīti apmēram vienādās attiecībās tiek izvadīti ar urīnu un izkārnījumiem. Bioloģiskā 
pārveidošanās notiek steroīdu metabolismam raksturīgā veidā - levonorgestrels tiek hidroksilēts aknās un metabolīti tiek izvadīti 
glikuronīdu savienojumu veidā. Farmakoloģiski aktīvi metabolīti nav zināmi. Levonorgestrels saistās ar seruma albumīniem 
un dzimumhormonus saistošo globulīnu (DzHSG). Tikai aptuveni 1,5% kopējā līmeņa serumā veido brīvs steroīds, bet 65% 
ir specifiski saistīti ar DzHSG. Noskaidrotā levonorgestrela absolūtā bioloģiskā pieejamība ir gandrīz 100% lietotās devas.
Aptuveni 0,1% devas, ko lietojusi māte, ar pienu var nonākt zīdaiņa organismā.
Bezrecepšu medikaments. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz 
iepakojuma. konsultējieties ar ārstu vai farmacietu.
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AUGLĪBA
Palīdzība neauglīgiem partneriem
Gedeon Richter ir ieguvis globālas tiesības ražot un izplatīt rekombinētucilvēka 
folikulus stimulējošo hormonu (r-hFSH) vienreiz lietojamā šļircē, kas ir inovatīvas 
bioloģiskas izcelsmes zāles (biosimilar). Medikaments Bemfola ir saņēmis 
reģistrācijasapliecību Eiropas Savienībā un pašlaik ir pieejams vairāk kā 20 valstīs. 
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follitropīns 
alfa

Rekombinēts cilvēka 
folikulstimulējošais hormons,  
kas nodrošina pacientiem ērtu 
vienreiz lietojamu šļirci piecās 
dažādās devās

Bemfola satur rekombinētu cilvēka folikulstimulējošo hormonu (r-hFSH), kas iegūts Ķīnas kāmju olnīcu (ĶKO) šūnās, izmantojot 
rekombinanto DNS tehnoloģiju. 
Pieejamas 5 devas:  75 SV - 0,125 ml; 150 SV - 0,25 ml; 225 SV - 0,375 ml; 300 SV - 0,15 ml; 450 SV - 0,75 ml.
Terapeitiskās indikācijas.
Pieaugušām sievietēm
Anovulācija (arī policistisko olnīcu sindroms) sievietēm, kam ārstēšana ar klomifēna citrātu nav bijusi efektīva.
Vairāku folikulu veidošanās stimulācijai pacientēm superovulācijai mākslīgās apaugļošanas procedūrā (assisted reproductive 
technologies – ART), piemēram, ārpusķermeņa apaugļošanā (in vitro fertilisation – IVF), gamētu transfērā olvadā vai zigotu 
transfērā olvadā.
Alfa folitropīns kopā ar luteinizējošā hormona (LH) preparātu ir ieteicams folikulu attīstības stimulācijai sievietēm ar smagu LH 
un FSH deficītu. Klīniskos pētījumos par šādiem pacientiem tika uzskatīti tie, kam endogēnais LH līmenis serumā < 1,2 SV/l.
Pieaugušiem vīriešiem

•  Alfa folitropīns indicēts kopā ar cilvēka horiongonadotropīna (hCG) terapiju spermatoģenēzes stimulācijai vīriešiem ar 
iedzimtu vai iegūtu hipogonadotropisku hipogonādismu.

Devas un lietošanas veids.
• Anovulācija (arī ar policistisko olnīcu sindromu).

Bemfola var lietot ikdienas injekciju kursa veidā. Ārstēšana jāsāk pirmās 7 menstruālā cikla dienās. Parastā lietošanas 
shēma sākas ar 75–150 SV FSH katru dienu. Ar 7 vai labāk 14 dienu starplaiku, ja tas nepieciešams, devu ieteicams palielināt 
par 37,5 SV vai 75 SV, lai iegūtu pietiekamu, bet ne pārmērīgu atbildreakciju. Ārstēšana jāpielāgo pacientes individuālai 
atbildreakcijai, ko novērtē, mērot folikula izmēru ar ultraskaņu un/vai nosakot estrogēnu sekrēciju. Max dn deva parasti 
nepārsniedz 225 SV FSH

• Ovulācijas hiperstimulācijai  pirms IVF vai citas mākslīgās apaugļošanas procedūras.
Superovulācijai parasti izmanto 150–225 SV alfa folitropīna dienā, sākot 2. vai 3. cikla dienā. Ārstēšana tiek turpināta 
līdz pietiekamas folikulu attīstības sasniegšanai (ko novērtē, kontrolējot estrogēna koncentrāciju serumā un/vai veicot 
izmeklēšanu ar ultraskaņu) ar pacientes atbildreakcijai pielāgotu devu – parasti ne lielāku par 450 SV dienā. Atbilstoša 
folikulu nobriešana parasti tiek sasniegta vidēji desmitajā ārstēšanas dienā (5.–20. dienā).

• Smaga LH un FSH deficīta izraisīta anovulācija
Šīm pacientēm nav menstruāciju un ir zema endogēnā E sekrēcija, ārstēšanu var sākt jebkurā brīdī. Ieteicamā lietošanas 
shēma sākas ar 75 SV alfa lutropīna kopā ar 75-150 SV FSH katru dienu. Ārstēšana jāpielāgo pacientes individuālai 
atbildreakcijai, mērot folikula izmēru ar ultraskaņu un nosakot estrogēnu sekrēciju. Devu vēlams pielāgot ik pēc 7-14 dienām. 
Bemfola ir paredzēts subkutānai lietošanai. 

Kontrindikācijas: paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no palīgvielām; hipotalāma vai hipofīzes audzēji; palielinātas 
olnīcas vai nezināmas etioloģijas olnīcu cista, ko nav izraisījis policistisko olnīcu sindroms; nezināmas etioloģijas ginekoloģiska 
asiņošana; olnīcu, dzemdes vai krūts vēzis. 
Īpaši uzglabāšanas nosacījumi: uzglabāšanas laiks 3 gadi - ledusskapī (2 °C-8 °C). Nesasaldēt. Zāles pirms atvēršanas 
un derīguma termiņa laikā var izņemt no ledusskapja un uzglabāt līdz 3 mēnešiem temp. līdz 25 °C, pēc tam tās atkārtoti 
neatdzesējot. Uzglabāt iepakojumā, sargāt no gaismas.
Recepšu medikaments. Pirms izrakstīšanas, lūdzu, iepazīstieties ar pilnu zāļu aprakstu.
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Palīdzot radīt m
azus brīnumus!

Efektīvs luteālās fāzes atbalsts
Amelgen 400 mg pesāriji, katrs satur 400 mg progesterona. 
Terapeitiskās indikācija - Amelgen ir indicēts kā papildterapija luteālās fāzes laikā sievietēm mākslīgās apaugļošanas 
procedūras ietvaros.
Devas: pa vienam 400 mg pesārijam vagināli divas reizes dienā, sākot ar olšūnas iegūšanas fāzi. Ja grūtniecība tiek apstiprināta, 
Amelgen terapija ir jāturpina vēl 38 dienas.
Kontrindikācijas: paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai palīgvielām (cietie tauki), nediagnosticēta maksts asiņošana, 
progesteronjutīgs ļaundabīgs audzējs vai aizdomas par to, porfīrija, spontānais aborts vai ārpusdzemdes grūtniecība, esoša 
arteriāla vai venoza trombembolija vai smags tromboflebīts, vai šie traucējumi anamnēzē, smagi aknu darbības traucējumi vai 
slimība.
Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā. Amelgen lietošana ir jāpārtrauc, ja ir aizdomas par miokarda infarktu, 
cerebrovaskulāriem traucējumiem, arteriālu vai venozu trombemboliju vai retinālu trombozi. Pacienti ar depresiju anamnēzē 
ir rūpīgi jānovēro.  Ja simptomi pastiprinās, jāapsver zāļu lietošanas pārtraukšana. Tā kā progesterons zināmā mērā var 
izraisīt šķidruma aizturi, nepieciešama rūpīga novērošana, ja ir epilepsija, migrēna, astma, sirds vai nieru darbības traucējumi. 
Progesterons tiek metabolizēts aknās un tas jālieto piesardzīgi pacientiem ar aknu darbības traucējumiem. Pēkšņa progesterona 
lietošanas pārtraukšana var izraisīt nemieru, garastāvokļa svārstības un palielinātu jutīgumu pret krampjiem.
Biežāk sastopamās nevēlamās blakusparādības (≥ 1 /100 līdz < 1/10) ir miegainība, karstuma viļņi, vēdera uzpūšanās, sāpes 
vēderā, aizcietējums, krūšu sāpigums, nogurums.
Farmakoterapeitiskā grupa: dzimumhormoni un uroģenitālās sistēmas modulatori, progestagēni; Pregnēn-(4)-atvasinājumi; 
ATĶ kods: G03DA04
Progesterons ir dabīgs steroīds, kuru izstrādā olnīcas, placenta un virsnieru dziedzeri. Pateicoties pietiekamam estrogēna 
līmenim, progesterons proliferatīvu endometriju pārveido sekretorā stāvoklī. Progesterons ir nepieciešams, lai paaugstinātu 
endometrija saistīšanas spēju embrija implantācijai. Tiklīdz embrijs ir implantējies, progesterons darbojās uz grūtniecības 
saglabāšanu. 
Farmakokinētiskās īpašības
Vagināla Amelgen 400 mg pesāriju lietošana ik pēc 12 stundām veselām sievietēm parādīja efektīvu un ātru seruma 
progesterona fizioloģiskā līmeņa koncentrācijas sasniegšanu un uzturēšanu, kas atbilda ovulācijas procesa luteālās fāzes vidum 
un agrai grūtniecībai. Vidējais Cmax pēc 10 dienu vairāku devu lietošanas bija 18,4 ng/ml un Ctrough - 10,5 ng/ml.
Progesterons tiek izvadīts caur nierēm un žulti.
Recepšu medikaments. Pirms medikamenta izrakstīšanas, lūdzu, iepazīstieties ar pilnu zāļu aprakstu.
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PCOS
Menstruālā cikla problēmas
Neauglība
Grūtniecība
Menopauze

mioinositols+folskābe

CycleBalance produkta apraksts
CycleBalance ir uztura bagātinātājs, kas palīdz atjaunot regulāru menstruālo ciklu, olnīcu aktivitāti un uzlabot auglību. 
Tas satur 2000 mg mio-inozitolu  un 200 µg folskābi.
MIO-INOZITOLS palīdz: 
• mazināt INSULĪNA REZISTENCI, jo piedalās glikozes un tauku vielmaiņā, veicina organisma šūnu jutību pret insulīnu, tā 
mazinot metabolo sindromu un normalizējot ķermeņa svaru 
Mio-inozitols uzlabojot šūnu jutību pret insulīnu un vienlaikus mazinot vīrišķo hormonu – androgēnu – pārsvaru, nozīmīgi 
samazina policistisku olnīcu sindroma (PCOS) klīniskās izpausmes. 
• līdzsvarot hormonus un mazināt ANDROGĒNU (vīrišķo hormonu) PĀRSVARU, kas klīniski izpaužas kā acne, seboreju, 
alopēciju, hirsutismu 
normalizē ANDROGĒNU līmeni asinīs - samazinot brīvā testosterona līmeni 
• uzlabot AUGLĪBU – stimulējot olnīcu aktivitāti, uzlabojot olšūnu kvalitāti un PCOS (policistisku olnīcu sindroma) pacientēm 
atjaunojot ovulāciju. 
CycleBalance iesaka neauglības speciālisti, jo tas uzlabo olšūnu kvalitāti un palielina grūtniecības iestāšanās iespēju mākslīgas 
apaugļošanas gadījumos. Mākslīgas apaugļošanas procedūras laikā , lietojot  CycleBalance, ir nepieciešamas mazākas FSH 
hormonu devas.
CycleBalance grūtniecības laikā veicina placentas audu augšanu, mazina iedzimtu anomāliju un gestācijas diabēta risku.

FOLSKĀBE pieder B grupas vitamīniem un organismā rosina vairākas vielu maiņas norises:
• grūtniecības laikā veicina placentas audu augšanu,
• nodrošina homocisteīna (aminoskābe, arī kardioloģiskais marķieris) metabolismu un sintēzi,
• piedalās šūnu dalīšanās procesā un atbalsta asinsradi,
• veicina imūnsistēmas darbību,
• palīdz mazināt nogurumu un nespēku

Devas un lietošana
CycleBalance ir pulvera veidā un fasēts paciņās pa 2,1 gramam. Vienā iepakojumā ir 30 paciņas.
Pieaugušajiem ieteicams lietot 1 - 2 paciņas dienā, šķīdinot glāzē ūdens vai ieberot mutē un uzdzerot ūdeni. Ieteicamais 
lietošanas kurss ir 12 nedēļas.

Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
Vairāk informācijas meklējiet www.cyclebalance.lv 
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Globifer produkta apraksts
GlobiFer® 14 mg
Kas atšķir GlobiFer® 14 mg no citiem dzelzs preparātiem?
GlobiFer® 14 mg ir viegls dzelzi saturošs uztura bagātinātājs. 
GlobiFer® 14 mg galvenā sastāvdaļa ir bagātināta hēma dzelzs, kas labi uzsūcas caur zarnām neatkarīga hemoglobīna 
metabolisma ceļā. GlobiFer® 14 mg efektivitāti neietekmē ne kuņģa skābums, ne arī uzturs vai dzērieni.
GlobiFer® 14 mg ir minimālas blakusparādības kuņģa-zarnu traktā, augsta biopieejamība un laba panesamība. Augsts 
uzsūkšanās un panesamības līmenis nodrošinās labāku efektivitāti un ieteicamais dzelzs un hemoglobīna līmenis tiks 
sasniegts ātrāk.

Kad ieteicams lietot GlobiFer® 14 mg?
• sievietēm, kuras plāno grūtniecību
• grūtniecēm
• sievietēm reproduktīvajā vecumā un pirms menopauzes
• cilvēkiem, kuri lieto nehēma dzelzs uztura bagātinātāju un kuriem ir blakusparādības
• sportistiem
• gados vecākiem cilvēkiem
• pie svara zuduma vai apetītes trūkuma, kas saistīta ar onkoloģisku ārstēšanu
• ja bijis asins zudums, piem., operācijas vai kuņģa-zarnu trakta slimību gadījumā

Norādījumi par GlobiFer® 14 mg lietošanu
• 1 tablete GlobiFer® 14 mg dienā, uzdzerot glāzi ūdens. Mijiedarbība ar uzturu vai dzērienu nav zināma. 
• Ieteicams vismaz 3 mēnešu kurss. GlobiFer® 14 mg var turpināt lietot tik ilgi, cik nepieciešams.  

Konsultējieties ar ārstu.
Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
Vairāk informācijas meklējiet: www.globifer.lv

Vienīgās tabletes Latvijā, 
kuras bagātinātas ar hēma dzelzi!
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MENOPAUZE
Individuāla pieeja sievietēm menopauzes laikā
Gedeon Richter menopauzes simptomu ārstēšanai piedāvā unikālu transdermāli 
lietojamu estrogēnu saturošu medikamentu. 

Inovatīvais medikaments piedāvā individuālu un precīzu dozēšanas iespēju 
izsmidzinot mazu hormonu devu uz ādas, saskaņā ar jaunākajām menopauzes 
ārstēšanas vadlīnijām. Vienlaikus pieejama arī jauna kombinēta menopauzes 
simptomu terapija un vagināli lietojams estrogēns.
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transdermāls aerosols 
menopauzes hormonu 

terapijai

Ērta un precīza aktīvās vielas – estrogēna – dozēšana menopauzes simptomu mazināšanai

Jaunākās paaudzes transdermāla izsmidzināma sistēma aerosola iepakojumā

Katrs izsmidzinājums nodrošina 1,53 estradiola

Maksimālā dienas deva ir 3 dozētas devas izsmidiznājumi – 4,59 mg/dienā

Lenzetto 1,53 mg/izsmidzinājumā transdermāls aerosols, šķīdums Katrs izsmidzinājums nodrošina 90 mikrolitrus transdermālā 
aerosola šķīduma, kas satur 1,53 mg estradiola (ekvivalents 1,58 mg estradiola hemihidrāta) (estradiolum).
Zāļu forma Transdermāls aerosols, šķīdums.
Terapeitiskā indikācija  Hormonaizstājterapija (HAT) estrogēna deficīta simptomu novēršanai sievietēm pēc menopau zes 
(sievietēm, kurām pēdējās menstruācijas bijušas vismaz pirms 6 mēnešiem vai ar ķirurģisku menopauzi ar vai bez dzemdes).
Devas Lenzetto jālieto vienu reizi dienā, nepārtrauktā secīgā terapijā. Sākumdevā tiek nozīmēts viens dozētas devas izsmi-
dzinājums vienreiz dienā uz sausas un veselas apakšdelma ādas. Ņemot vērā klīnisko atbildes reakciju, devu var palielināt līdz 
di viem dozētas devas izsmidzinājumiem katru dienu uz apakšdelma. Palielinot devu, būtu jāņem vērā sievietes menopauzes 
simptomu izpausmes pakāpe, un to var veikt tikai pēc vismaz 4 nedēļu nepārtrauktas terapijas ar Lenzetto. Maksimālā dienas 
deva ir trīs dozētas devas izsmidzinājumi – 4,59 mg/dienā – uz apakšdelma. Pēcmenopauzes simptomu ārstēšanas uzsākšanai 
un turpināšanai jālieto mazākā efektīvā deva pēc iespējas īsāku laika periodu. Ja pēc devas palielināšanas pēcmenopauzes 
simptomu izpausmes pakāpe nesamazinās, pacientei deva jātitrē atpakaļ uz iepriekšējo devu. 
Ja estrogēns tiek nozīmēts sievietei pēc menopauzes, kurai ir dzemde, papildus estrogēnu terapijai jāuzsāk apstiprināta 
progestagēna lietošana, lai samazinātu endometrija vēža risku. Jālieto tikai tādi progestagēni, kas apstiprināti lietošanai papildus 
estrogēnu terapijai. 
Lietošanas veids Izsmidzinot konteiners jātur vertikāli. Pirms jauns aplikators tiek izmantots pirmo reizi, sūknis jāsagatavo, 
izsmidzinot trīs reizes uz vāka. 
Dienas deva ir 1 – 3 dozētas devas izsmidzinājums, ko lieto uz rokas iekšējās virsmas starp elkoni un plaukstu, blakus nepārklājoties 
(vienu pie otra) 20 cm2 laukumā, un ļaujot nožūt apmēram 2 minūtes. Aplikācijas vietu nedrīkst mazgāt 60 minūtes pēc aplikācijas. 
Citai personai nedrīkst ļaut pieskarties aplikācijas vietai 60 minūtes pēc aplikācijas. Sievietei jāapklāj aplikācijas vieta ar apģērbu, 
ja cita persona var nonākt saskarē ar šo ādas laukumu pēc tam, kad izsmidzinājums nožuvis. Paaugstināta ādas temperatūra: Ar 
Lenzetto ir pētīta paaugstinātas apkārtējās vides temperatūras iedarbība, un netika novērotas klīniski būtiskas atšķirības Lenzetto 
uzsūkšanās pakāpē. Taču Lenzetto jālieto piesardzīgi augstas temperatūras apstākļos, piemēram, sauļojoties vai saunā. Saules 
aizsargkrēma lietošana: Ja saules aizsargkrēmu lieto apmēram vienu stundu pēc Lenzetto, estradiola uzsūkšanās var samazināties 
par 10%. Ja sievietes lieto saules aizsargkrēmu 1 stundu pirms Lenzetto lietošanas, tas var samazināt Lenzetto uzsūkšanos ādā.
Kontrindikācijas • Pašlaik vai anamnēzē krūts vēzis, vai aizdomas par to. • Zināmi  estrogēnatkarīgi ļaundabīgi audzēji (piemēram, 
endometrija vēzis) vai aizdomas par to. • Neskaidras izcelsmes asiņošana no maksts. • Neārstēta endometrija hiperplāzija. • 
Anamnēzē vai esoša venoza trombembolija (dziļo vēnu tromboze, plaušu embolija). • Zināmi trombofīliski traucējumi (piemēram, 
C proteīna, S proteīna vai antitrombīna deficīts (skatīt 4.4. apakšpunktu)). • Akūta vai nesen pārciesta arteriāla trombemboliska 
slimība (piemēram, stenokardija, miokarda infarkts). • Akūta aknu slimība vai aknu slimība anamnēzē, ja vien aknu funkcionālo 
testu rezultāti nav normalizējušies. • Porfīrija. • Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakš punktā uzskaitītajām 
palīgvielām. 
Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā  Pēcmenopauzes simptomu ārstēšanai HAT drīkst uzsākt tikai pret simptomiem, kas 
negatīvi ietekmē dzīves kvalitāti. Visos gadījumos vismaz reizi gadā rūpīgi jāizvērtē riski un ieguvumi un HAT drīkst turpināt tikai 
tik ilgi, kamēr ieguvums atsver risku.
Nevēlamās blakusparādības Visbiežākā blakusparādība bija krūšu jutīgums un sāpes, par ko ziņoja 26 (5,7%) sievietes, un 
galvassāpes, par ko ziņoja 11 (2,4%) sievietes, kas saņēma Lenzetto. Par metrorāģiju un sliktu dūšu, blakusparādībām, kas arī tiek 
saistītas ar estrogēnu terapiju, attiecīgi ziņoja 8 (1,8%) un 5 (1,1%) sievietes. 
Venozas trombembolijas risks HAT ir saistīta ar 1,3 – 3 reizes lielāku venozas trombembolijas (VTE), t. i., dziļo vēnu trombozes 
vai plaušu embolijas, relatīvo risku. Šie notikumi visticamāk var rasties pirmajā HAT lietošanas gadā. 
Uzglabāšanas laiks un nosacījumi 3 gadi. Neatdzesēt vai nesasaldēt. Uzglabāt temperatūrā līdz  25°C.Satur etilspirtu, kas ir 
uzliesmojošs. Uzglabāt drošā attālumā no sildītājiem un atklātas liesmas.
Iepakojuma saturs Katrā iepakojumā ir viens konteiners ar 8,1 ml transdermālā aerosola šķīduma, un pēc sagatavošanas tas ir 
paredzēts 56 izsmidzinājumiem.
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Klimedix 1 mg/2 mg apvalkotās tabletes, katra satur 1 mg estradiola (1,03 mg estradiola hemihidrāta veidā) un 2 mg 
drospirenona. Palīgvielas ar zināmu iedarbību: 48,52 mg laktozes monohidrāta un 0,070 mg sojas lecitīna. 
Terapeitiskās indikācijas: hormonaizstājterapija  estrogēnu  deficīta  simptomu  novēršanai  pēcmenopauzes  vecuma  
sievietēm, kurām menopauze iestājusies pirms vairāk nekā 1 gada. Osteoporozes  profilakse  pēcmenopauzes  vecuma  
sievietēm  ar  augstu  lūzumu  risku  nākotnē,  kas nepanes citas zāles, kas reģistrētas osteoporozes profilaksei, vai to lietošana 
ir kontrindicēta.
Kontrindikācijas: neskaidras izcelsmes asiņošana no dzimumorgāniem, diagnosticēts krūts vēzis vai aizdomas par to, 
diagnosticēti estrogēnatkarīgi ļaundabīgi audzēji vai aizdomas par tiem, neārstēta endometrija hiperplāzija, pārciesta vai esoša 
venoza trombembolija, akūta vai nesen pārciesta arteriāla trombemboliska slimība, akūta  aknu  slimība  vai  aknu  slimība  
anamnēzē,  kamēr  aknu  funkcionālo  testu  rezultāti  nav normalizējušies, iepriekš diagnosticēti asinsreces traucējumi,smaga 
nieru mazspēja vai akūta nieru mazspēja, porfīrija, paaugstināta jutība pret aktīvajām vielām vai jebkuru no palīgvielām (skatīt 
pilnu ZA), paaugstināta jutība pret zemesriekstiem vai soju.
Īpaši brīdinājumi Klimedix jāuzsāk lietot pēcmenopauzes simptomu ārstēšanai, ja simptomi nelabvēlīgi ietekmē dzīves 
kvalitāti. Visos gadījumos rūpīgi jānovērtē riski un ieguvumi vismaz reizi gadā, un HAT lietošanu drīkst turpināt tikai tik ilgi, 
kamēr ieguvums attaisno risku.
Iemesli  tūlītējai    terapijas  pārtraukšanai: dzelte vai aknu funkcijas pasliktināšanās, nozīmīga asinsspiediena paaugstināšanās, 
pirmreizējas migrēnai līdzīgas galvassāpes, grūtniecība. Sievietēm ar paaugstinātu asinsspiedienu pēc Klimedix terapijas 
var novērot asinsspiediena pazemināšanos sakarā ar drospirenonam raksturīgo aldosterona antagonista aktivitāti. Dažkārt 
var rasties hloazma, īpaši sievietēm, kurām anamnēzē ir chloasma gravidarum, tām HAT lietošanas laikā jāizvairās no saules 
vai ultravioletā starojuma ietekmes. Katra šo zāļu tablete satur 48,52 mg laktozes. Šīs zāles nedrīkst lietot pacientēm ar retu 
iedzimtu galaktozes nepanesību, pilnīgu laktāzes deficītu vai glikozes-galaktozes malabsorbciju. Endometrija hiperplāzija 
un vēzis Sievietēm ar neskartu dzemdi endometrija hiperplāzijas un karcinomas risks palielinās, ja ilgstoši tiek lietoti tikai 
estrogēni. Pēc ārstēšanas pārtraukšanas paaugstināts risks var saglabāties vismaz 10 gadus. Krūts  vēža risks sievietēm,  kuras 
lieto estrogēna – progestagēna kombināciju ir paaugstināts, un atkarīgs no HAT lietošanas ilguma. Palielinātais risks izpaužas 
pēc dažu gadu lietošanas, bet atgriežas sākotnējā līmenī maksimāli 5 gadu laikā pēc ārstēšanas pārtraukšanas. Olnīcu  vēzis ir 
sastopams daudz retāk kā krūts vēzis.  Epidemioloģiskie pierādījumi liecina, ka sievietēm, kuras lieto tikai estrogēnu saturošu 
vai kombinētu estrogēnu un progesteronu saturošu HAT, ir nedaudz paaugstināts risks, kas izpaužas terapijas 5 gadu laikā 
un pēc terapijas pārtraukšanas mazinās. WHI pētījums, liecina, ka kombinēta HAT lietošana var būt saistīta ar līdzīgu vai 
nedaudz mazāku risku. Venozā  trombembolija. HAT ir saistīta ar 1,3 līdz 3 reizes lielāku venozās trombembolijas (VTE)  risku. 
Šāda traucējuma rašanās iespēja lielāka ir pirmajā HAT lietošanas gadā nekā vēlāk. Vispāratzīti VTE riska faktori ir estrogēnu 
lietošana, lielāks vecums, liela operācija, personīgā vai ģimenes anamnēze, aptaukošanās (ĶMI > 30 kg/m2), grūtniecība/
pēcdzemdību periods, sistēmiskā sarkanā vilkēde un vēzis.
Nevēlamās blakusparādības - visbiežāk ziņotā blakusparādība bija sāpes krūts dziedzeros (>10%) un asiņošana un smērēšanās 
dažu pirmo ārstēšanas mēnešu laikā (>10%). Neregulāra asiņošana terapijas laikā parasti izzūd. Asiņošanas biežums samazinās 
turpinot terapiju. Pie biežām blakusparādībām pieder arī depresija, emocionāla labilitāte, galvassāpes, sāpes vēderā, slikta 
dūša u. c. stāvokļi (skatiet pilnu zāļu aprakstu).
Uzglabāšanas laiks ir 24 mēneši. Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.
Recepšu zāles, pirms izrakstīšanas iepazīstieties ar pilnu zāļu aprakstu. 

Kombināta orāla 
menopauzes hormonu terapija
• Novērš vai mazina vazomotoros simptomus  

un uzlabo dzīves kvalitāti
• Labvēlīgs efeksts miega traucējumu gadījumos
• Neveicina svara pieaugumu, dažkārt pat samazina svaru
• Antihipertenzīva ietekme drospirenona antimineralokortikoīdās 

aktivitātes dēļ

1mg E2/2mg DRSP
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VAGINĀLĀS INFEKCIJAS
Gedeon Richter sievietes veselībai
Sievietes vaginālā mikroflora ir ļoti mainīga un to var ietekmēt dažādi faktori. kuru 
iespaidā tā var zaudēt savu dabisko līdzsvaru Tas ir iemesls biežai vaginālo infekciju 
izplatībai. Gedeon Richter piedāvā plašu produktu klāstu vaginālo infekciju 
ārstēšanai un maksts  mikrofloras atjaunošanai.
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PLAŠA SPEKTRA  
PRETINFEKCIJAS LĪDZEKLIS  
VAGINĀLO INFEKCIJU ĀRSTĒŠANĀ1,2

• Mazs rezistences veidošanās risks
• Samazināts pēcterapijas vaginālo infekciju risks 
• Ātrs klīniskais efekts 24–72 h laikā

Donaxyl 10 mg vaginālās tabletes
Kvalitatīvais un kvantitatīvais sastāvs Katra vaginālā tablete satur 10 mg dekvalīnija hlorīda (dequalinii chloridum).
Zāļu forma Vaginālā tablete. Vaginālās tabletes ir baltas vai gandrīz baltas, ovālas un abpusēji izliektas, aptuveni 19 mm garas, 
12 mm platas un 6,3 mm biezas. 
Klīniskā informācija
Terapeitiskās indikācijas Donaxyl 10 mg vaginālās tabletes ir indicētas bakteriālās vaginozes ārstēšanai 
Devas un lietošanas veids Sešas dienas jālieto pa vienai vaginālai tabletei dienā. Vaginālās tabletes jāievieto dziļi makstī 
vakaros pirms gulētiešanas. To vislabāk veikt pusguļus stāvoklī ar nedaudz saliektām kājām. Menstruāciju laikā ārstēšana 
jāpārtrauc un pēc tam jāatsāk. Lai gan atvieglojums no izdalījumiem un iekaisuma parasti rodas 24 līdz 72 stundu laikā, 
ārstēšana jāturpina  arī tad, ja vairs nav subjektīva diskomforta (nieze, izdalījumi, smaka). Ārstēšana mazāk nekā sešas dienas var 
izraisīt recidīvu. Donaxyl satur palīgvielas, kas pilnībā neizšķīst, tāpēc tabletes paliekas reizēm ir atrodamas uz apakšveļas. Tas 
neietekmē  Donaxyl efektivitāti. Retos gadījumos, kad ir ļoti izteikts maksts sausums, ir iespējams, ka vaginālā tablete neizšķīst 
un tiek izvadīta no maksts neizmainītā tabletes veidā. Rezultātā ārstēšana nav optimāla. Lai to novērstu, pirms ievietošanas ļoti 
sausā makstī, vaginālo tableti var samitrināt ar ūdens pilienu.
Kontrindikācijas Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no palīgvielām. Maksts epitēlija un dzemdes kakla maksts 
daļas čūlas. Donaxyl nedrīkst lietot jaunas meitenes, kurām nav vēl bijušas pirmās mēnešreizes un līdz ar to tās nav sasniegušas 
dzimumgatavību. 
Lietošana īpašām grupām Grūtniecība Dati no četriem klīniskiem pētījumiem ar 181 grūtnieci ir ierobežoti un neliecina 
par kaitīgu ietekmi uz grūtniecību, augli/jaundzimušo. Reproduktīvās toksicitātes pētījumi ar dzīvniekiem nav veikti, jo pēc 
vaginālas lietošanas ir sagaidāma zema dekvalīnija hlorīda sistēmiskā iedarbība. Donaxyl grūtniecības laikā jālieto tikai tad, ja 
absolūti nepieciešams. 
Barošana ar krūti Donaxyl sistēmiskā iedarbība uz sievieti, kas baro bērnu ar krūti, ir nenozīmīga. Līdz ar to ietekme uz 
jaundzimušajiem/zīdaiņiem, kas baroti ar krūti, nav paredzama.  Donaxyl var lietot barošanas ar krūti laikā, ja klīniski 
nepieciešams. Lai līdz minimumam samazinātu dekvalīnija hlorīda iedarbību uz jaundzimušo, vaginālās tabletes nedrīkst lietot 
12 stundas pirms dzemdībām.
Fertilitāte Nav veikti pētījumi par ietekmi uz auglību dzīvniekiem.
Farmakodinamiskās īpašības Farmakoterapeitiskā grupa: ginekoloģiskie pretmikrobu un antiseptiskie līdzekļi. Hinolīna 
atvasinājumi. ATĶ kods: G01AC05 Dekvalīnija hlorīds ir pretmikrobu un antiseptisks līdzeklis, kas pieder kvartārā amonija 
savienojumu klasei. Darbības mehānisms Dekvalīnija hlorīds ir virsmas aktīva viela. Primārais darbības mehānisms ir baktēriju šūnu 
caurlaidības paaugstināšanās un tam sekojošs enzīmu aktivitātes zudums, visbeidzot izraisot šūnu bojāeju. Dekvalīnija hlorīdam 
piemīt strauja baktericīda iedarbība. Dekvalīnja hlorīda vaginālās tabletes savu darbību veic lokāli makstī. Farmakokinētiskā/
Farmakodinamiskā attiecība Donaxyl nav izveidots galvenais FK/FD efektivitāti noteicošais faktors.  Tā kā dekvalīnija hlorīda 
antibakteriālā iedarbība rodas 30 līdz 60 minūšu laikā, tiek uzskatīts, ka efektivitātei izšķirošā ir maksimālā vietējā koncentrācija 
pirmajā stundā pēc aplikācijas.  Parasti jutīgākās sugas | Grampozitīvās aerobās baktērijas | Enterococcus faecalis | Lactobacillus 
spp. | Staphylococcus aureus | Streptococcus agalactiae (B grupas streptokoki) | Streptococcus pyogenes (A grupas streptokoki) 
Gramnegatīvās aerobās baktērijas | Enterobacter spp. | Escherichia coli | Klebsiella spp. | Pseudomonas spp. | Serratia spp. Anaerobās 
baktērijas | Atopobium vaginae | Bacteroides spp.  | Fusobacteria  | Gardnerella vaginalis | Prevotella spp. | Peptostreptococci |  
Poryphyromonas spp Sugas, kurām iegūtā rezistence var būt problēma | Nav zināmas Pārmantoti rezistenti organismi | 
Gramnegatīvās baktērijas | Proteus sp. | Chlamydia trachomatis Citi mikroorganismi | Trichomonas vaginalis
Iepakojuma veids un saturs PVH/PE/PVdH/alumīnija blisteri. Iepakojumā 6 vaginālās tabletes. 
Recepšu medikaments. Pirms medikamenta izrakstīšanas, lūdzu, iepazīstieties ar pilnu zāļu aprakstu.
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Gynofort 20 mg/g vaginālais krēms
Kvalitatīvais un kvantitatīvais sastāvs Katrs aplikators satur apmēram 5 g vaginālā krēma. Šādā krēma daudzumā ir 
apmēram 100 mg butokonazola nitrāta (Butoconazoli nitras). 1g vaginālā krēma satur 20 mg butokonazola nitrāta. Palīgvielas 
ar zināmu iedarbību: 1 g vaginālā krēma satur 0,0018 g metilparahidroksibenzoāta, 0,0005 g propilparahidroksibenzoāta, 0,05 g 
propilēnglikola un minerāleļļu. Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1 apakšpunktā.
Zāļu forma Vaginālais krēms. Balts vai gandrīz balts, mīksts, homogēns krēms. Nesatur citas daļiņas, nenoslāņojas, atbilst 
standartam.
Klīniskā informācija
Terapeitiskās indikācijas Gynofort indicēts vietējai vulvas un maksts Candida sugu izraisītu sēnīšu infekciju ārstēšanai. 
Devas un lietošanas veids Devas Ieteicamā deva ir viens pilns aplikators ar krēmu (apmēram 5 grami) vienā reizē, jebkurā 
diennakts brīdī. Šādā krēma daudzumā ir apmēram 100 mg butokonazola nitrāta. Pediatriskā populācija Gynofort nav ieteicams 
lietošanai bērniem līdz 14 gadu vecumam. Gynofort drošums un efektivitāte, lietojot bērniem līdz 14 gadu vecumam nav 
pierādīta. Dati nav pieejami. Sakarā ar ierobežotiem datiem, kas pieejami par seksuāli aktīviem pusaudžiem (vecumā no 14 līdz 18 
gadiem), ārstam pirms zāļu parakstīšanas jāizsver ieguvuma un riska attiecība. Lietošanas veids Intravaginālai lietošanai. Gynofort 
ir pieejams vienreizējas devas aplikatorā.
Kontrindikācijas Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām. Gynofort nedrīkst 
lietot grūtniecības pirmajā trimestrī vai sievietes reproduktīvā vecumā, ja vien netiek izmantota adekvāta kontracepcijas metode.
Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā Diagnoze jāapstiprina ar maksts iztriepes mikroskopisku un/vai kultūras izmeklējumu.
Ja klīniskie simptomi neizzūd, jāatkārto mikrobioloģiskā pārbaude, lai noskaidrotu, vai nav citu patogēnu mikroorganismu, un 
apstiprinātu sākotnējo diagnozi. Atkārtotas vaginālas sēnīšu infekcijas, īpaši grūti likvidējamās, var būt agrīna Cilvēka Imunodeficīta 
Vīrusu (HIV) infekcijas pazīme sievietēm, kuras tiek uzskatītas par HIV infekcijas riska grupu. Trīs dienas pēc ārstēšanas ar Gynofort maksts 
mitrināšana vai krēma skalošana ārā no maksts nav ieteicama sakarā ar ilgstošu vaginālā krēma iedarbību. Šī paša iemesla dēļ trīs dienas 
pēc lietošanas jāizvairās no dzimumattiecībām. Ja lietošanas laikā novēro sensitizāciju vai kairinājumu, ārstēšana jāpārtrauc. 
Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti Grūtniecība Ar Gynofort grūtniecēm nav veikti adekvāti un labi kontrolēti pētījumi. 
Pētījumi ar dzīvniekiem liecina par reproduktīvo toksicitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu). Gynofort nedrīkst lietot grūtniecības pirmajā 
trimestrī vai sievietes reproduktīvā vecumā, ja vien netiek izmantota adekvāta kontracepcijas metode. Grūtniecības otrā un trešā 
trimestra laikā Gynofort var lietot tikai tad, ja ārsts ir pārliecināts, ka iespējamais ieguvums atsver potenciālo risku auglim. Lietojot 
grūtniecības laikā, aplikators jālieto īpaši uzmanīgi, lai nepieļautu mehāniskas traumas iespēju. Barošana ar krūti Nav zināms, vai 
aktīvā viela izdalās mātes pienā cilvēkam, tāpēc mātei bērna barošanas ar krūti periodā zāles jālieto piesardzīgi. Fertilitāte Nav 
datu par cilvēkiem. Pētījumos ar dzīvniekiem auglības traucējumi netika novēroti (sīkāku informāciju skatīt 5.3. apakšpunktā).
Farmakodinamiskās īpašības Farmakoterapeitiskā grupa: Ginekoloģijā lietojami pretiekaisuma un antiseptiski līdzekļi, imidazola 
derivāti.
ATĶ kods: G01AF15 Darbības mehānisms Imidazolu primārā darbības vieta ir sēnīšu šūnu membrāna, kur tie kavē lanosterola 
pārveidošanu par ergosterolu, tādējādi mainot sēnīšu šūnu membrānas lipīdu sastāvu. Tiek traucēta šūnas membrānas 
caurlaidība, tāpēc mazinās sēnītes osmotiskā pretestība un dzīvotspēja. Farmakodinamiskā iedarbība Krēmam ir augsta iekšējās 
fāzes attiecība ūdens-eļļa emulsijā, kas nodrošina pamatmasas bioloģiskās adhezivitātes īpašības. In vivo pētījumi rāda, ka 
bioloģiski adhezīvais krēms atrodas uz maksts gļotādas vidēji 4,2 dienas. In vitro pētījumi pierādījuši, ka no šīs zāļu formas aktīvais 
butokonazols izdalās 6 dienas, bet no parastām zāļu formām butokonazols izdalās ātri un pilnīgi 6 stundās. Klīniskā efektivitāte un 
drošums Gynofort aktīvā sastāvdaļa butokonazola nitrāts ir imidazola atvasinājums ar fungicīdisku darbību in vitro pret Candida, 
Trichophyton, Microsporum un Epidermophyton. Tas in vitro darbojas arī pret dažiem grampozitīviem mikroorganismiem. Klīniskā 
lietošanā tas ir ļoti efektīvs pret Candida albicans izraisītām maksts infekcijām. 
Iepakojuma veids un saturs Gynofort vaginālais krēms iepildīts dabiskas krāsas polipropilēna aplikatorā. Katrs aplikators ievietots 
polistirēna paplātē un ietīts lamināta maisiņā.  Maisiņš iesaiņots salocītā kartona kārbiņā. Katrā iepakojumā ir viens aplikators.
Recepšu medikaments. Pirms medikamenta izrakstīšanas, lūdzu, iepazīstieties ar pilnu zāļu aprakstu.
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Kādam nolūkam lieto PAPILOCARE®
Papilocare® rekomendē lietot šādos gadījumos:

• dzemdes kakla transformācijas zonu kontrolei un reepitelizācijai, lai novērstu CPV ( Cilvēka papilomas vīrusa ) izraisītu 
zemas pakāpes daudzkārtaina plakanā epitēlija bojājumu (LSIL) risku;

• kā arī CPV izraisītu intraepiteliālu bojājumu papildus terapijā;
• dzemdes kakla un maksts gļotādā lokalizētu bojājumu dzīšanas un reepitelizācijas sekmēšanai;
• dzemdes kakla un maksts gļotādas sausuma ārstēšanai;
• maksts mikrofloras līdzsvara atjaunošanai
• maksts veselības uzlabošanai;
• lai veicinātu ātru tādu bojājumu dzīšanu, kas radušies, kasot niezošās vietas;
• aizsargplēvītes veidošanai, kas ātri mazina diskomfortu un rada piemērotus apstākļus
• dabiska dzīšanas procesa veicināšanai

PAPILOCARE® iedarbības veids
Papilocare® ir gels, kas veido aizsargplēvīti dzemdes kakla gļotādā, kas rada aizsargbarjeru, lai novērstu CPV integrācijas 
risku. Tādējādi, no vienas puses, tas kavē CPV integrāciju, novēršot jaunu bojājumu veidošanos, un, no otras puses, darbojas 
ka papildus līdzeklis jau radušos bojājumu reepitelizācijai. Turklāt Papilocare® stimulē maksts mikrofloras atjaunošanos.

PAPILOCARE® sastāvdaļas
• Hialuronskābes niosomas: to galvenā iedarbība ir virspusējo audu mitrināšana, kas nodrošina elastīgumu;
• ß-glikāna niosomas: pateicoties savām antioksidanta īpašībām, tās saglabā ādas un gļotādu dabisko struktūru un 

funkcionalitāti;
• Centella asiática fitosomas: gļotādu atjaunojoša iedarbība;
• Coriolus versicolor ekstrakts: reepitelizācijas un atjaunojoša iedarbība uz bojājumiem un
• mikrobojājumiem dzemdes kakla un maksts zonā;
• Nīma ekstrakts: mīkstinoša iedarbība, kas pastiprina dabisko dzīšanas procesu;
• BioEcolia®: prebiotiķis, kas stimulē labvēlīgās bakteriālās floras augšanu un atjauno mikrofloras līdzsvaru dzemdes 

kakla un maksts rajonā;
• alvejas ekstrakts: mitrinoša iedarbība, reepitelizācijas un atjaunojoša iedarbība dzemdes kakla un maksts rajonā.

Kas var lietot PAPILOCARE®
Papilocare® rekomendē lietot sievietēm (kuras sasniegušas 18 gadu 
vecumu), kuras inficējis cilvēka papilomas vīruss (CPV) neatkarīgi no 
tā, vai vīruss viņām ir vai nav radījis bojājumus (ASCUS vai LSIL).
Lietošanas pamācība Terapijas ilgums ir 6 mēneši. Terapiju 
var paildzināt atbilstoši ārsta norādījumiem. Lai iegūtu gaidītos 
rezultātus, svarīgi veikt pilnu terapijas kursu. Terapiju ieteicams sākt 
pēc menstruāciju beigām. Pirmais mēnesis: 21 dienu pēc kārtas 
katru dienu izspiest vienas tūbiņas saturu. Pēc tam 7 dienas izlaist.
Turpmākie mēneši (otrais līdz sestais): Izspiest vienu tūbiņu katru 
otro dienu 21 dienas periodā. Papilocare® vēlams lietot pirms 
gulētiešanas. Papilocare® var lietot kopā ar prezervatīviem.

Pirmais menesis:

pec kartas, tad 7 dienas 
izlai ot (vai partraucot 
menstruaciju laika)

No 2. lidz 6. menesim:

Katru otro dienu 
ar partraukumu 
menstruaciju laika
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Vaginālais gēls

CPV (CILVĒKA PAPILOMAS VĪRUSA)  
IZRAISĪTU BOJĀJUMU PROFILAKSEI  

UN PAPILDUS TERAPIJAI
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Reklāmas devējs: Gedeon Richter pārstāvniecība Latvijā
Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167
www.richter.lv
Medikamenta blakusparādību gadījumā, lūdzu, zvanīt pa tālr.: +371 67 388 780 (24 h)
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