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                      LIETOŠANAS INSTRUKCIJA : INFORM CIJA Z U LIETOT JAM               

                           Phlogenzym  zarn s šķīstoš s apvalkot s tabletes 

Bromelainum, Trypsinum, Rutosidum trihydricum 

                                           

Pirms šo z u lietošanas, uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo t  satur Jums svarīgu 
inform ciju 

Vienmēr lietojiet š s z les tieši t , k  aprakst ts šaj  instrukcij , vai ar  t , k  rsts, vai farmaceits 

Jums teicis(-kusi). 

- Saglab jiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēl k to vajadzēs p rlas t. 
- Ja Jums nepieciešama papildus inform cija vai padoms, vaic jiet farmaceitam. 
- Ja Jums rodas jebk das blakuspar d bas, konsultējieties ar rstu, vai farmaceitu. Tas attiecas 

ar  uz iespējam m blakuspar d b m, kas nav minētas šaj  instrukcij . Skat t 4. punktu. 
- Ja pēc 14 dien m nejūtaties lab k vai jūtaties slikt k, Jums j konsultējas ar rstu. 
 

Šaj  instrukcij  varat uzzin t: 
1.Kas ir Phlogenzym un k dam nolūkam to lieto 

2. Kas Jums j zina pirms Phlogenzym lietošanas  
3. K  lietot Phlogenzym 

4. Iespējam s blakuspar d bas 

5. K  uzglab t Phlogenzym 

6. Iepakojuma saturs un cita inform cija 

1. Kas ir Phlogenzym zarn s šķīstoš s apvalkot s tabletes un k dam nolūkam t s lieto  
Phlogenzym ir kombinēts enz mprepar ts ar pretiekaisuma, tūsku mazinošu, aizsargspēju 
normalizējošu un asins sabiezējumus mazinošu iedarb bu. Enz mi (fermenti) piedal s praktiski visu 
dz v bas procesu nodrošin šan  organism , taj  skait  regulējot imunit ti (aizsargspējas). Daudzas 
slim bas ir saist tas ar nepietiekamu enz mu l meni organism .  

Terapeitisk s indik cijas: 

1.1. K  alternatīva terapija 

 Traumas (ieskaitot apdeguma rad tas brūces), ķirurģiskas oper cijas (ieskaitot manipul cijas 
zob rstniec b ), vai iekaisuma rad ta tūska, sporta traumas. 

Ja pēc 14 dien m nejūtaties lab k, vai jūtaties slikt k, Jums j konsultējas ar rstu. 

1.2. K  papildterapija 

 Iekaisumi, piemēram uroģenit l  un venoz  sistēm , ar  kombin cij  ar antibiotiskiem 
l dzek iem. 

Ja pēc 14 dien m nejūtaties lab k, vai jūtaties slikt k, Jums j konsultējas ar rstu. 

 

 Reimatiskas slim bas, t das k  reimato dais artr ts, m ksto audu reimatisms un 
deģenerat vas loc tavu izmai as (artrozes) paasin juma f zē. 

Ja pēc 14 dien m nejūtaties lab k, vai jūtaties slikt k, Jums j konsultējas ar rstu. 

 

2. Kas Jums j zina pirms Phlogenzym zarn s šķīstošo apvalkoto tablešu  lietošanas 

Nelietojiet Phlogenzym š dos gadījumos:  
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- Ja Jums ir paaugstin ta jut ba (alerģija) pret akt v m viel m vai k du citu (6. punkt  minēto) 
Phlogenzym sast vda u. 

- paša piesardz ba lietošan  nepieciešama pacientiem ar smagiem asins recēšanas 
traucējumiem (hemof lija, smagi aknu boj jumi, dial zes gad jum ).  

- Ja rsts ir teicis Jums, ka Jums ir k da cukura nepanes ba, pirms lietojiet Phlogenzym, 
konsultējieties ar rstu. 

 

Bērni  
Bērniem l dz 15 gadu vecumam, ja vien nav noz mēts cit di, devu aprēķina vadoties no ķerme a 
masas: 1 tableti Phlogenzym uz katriem 10 kg ķerme a masas dien , dienas devu sadalot uz 2 vai 3 
reizēm, pie vis m minētaj m indik cij m. 

 

Citas z les un Phlogenzym 

- Past stiet rstam vai farmaceitam par vis m z lēm, kuras lietojat vai pēdēj  laik  esat lietojis, 
ieskaitot z les, ko var ieg d ties bez receptes. J em vēr , ka, lietojot Phlogenzym vienlaikus ar 
antibiotiskiem l dzek iem, iespējams palielin t antibiotisko l dzek u koncentr ciju iekaisuma 
reģion .  
 

Diabēta slimnieku zin šanai: 
- 1 tablete satur aptuveni 172,6 mg og hidr tu, kas atbilst apmēram 0,015 “maizes” vien b m. 
 

Phlogenzym lietošana kop  ar p rtiku un dzērieniem:  
- Nelietojiet Phlogenzym kop  ar p rtiku. Ieteicams lietot ½-1 stundu pirms ēšanas. 
- Phlogenzym ieteicams lietot, uzdzerot dzeramo ūdeni, miner lūdeni vai tēju pietiekam  

daudzum  (250 ml). 
 

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilit te 

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja dom jat, ka Jums varētu būt grūtniec ba, vai 
pl nojat grūtniec bu, pirms šo z u lietošanas konsultējieties ar rstu vai farmaceitu. Lai ar  
eksperimenti ar laboratorijas dz vniekiem attiec b  uz l dz giem, enz mus saturošiem l dzek iem, 
neuzr da toksiskas iedarb bas paz mes uz augli, grūtniec bas laik  kritiski j izvērtē Phlogenzym 
lietošanas nepieciešam bu. 
Nav pietiekamu datu, kas autu noliegt z u sast v  esošo vielu nok ūšanu m tes pien .  
 

Transportlīdzek u vadīšana un meh nismu apkalpošana: 
Phlogenzym neietekmē spēju vad t transportl dzek us un apkalpot meh nismus.  
 

 

3. K  lietot Plogenzym zarn s šķīstoš s apvalkot s tabletes   

Vienmēr lietojiet š s z les tieši t , k  aprakst ts šaj  instrukcij  vai k  rsts, vai farmaceits jums 
teicis. Neskaidr bu gad jum  vaic jiet rstam, farmaceitam vai medm sai. 

Ja vien nav noz mēts cit di, pieaugušiem parasti tiek lietotas 6 tabletes dien  (pa 2 tabletēm 3 reizes 
dien ). Maksim l  ieteicam  deva ir 12 tabletes dien . 

3.1. K  alternatīva terapija: 

rstēšanu   ieteicams uzs kt ar 4 tabletēm 3 reizes dien . Ja rstēšana rit labi un slim bas 
paz mes samazin s, deva var tikt samazin ta uz 2-3 tabletēm 3 reizes dien . 
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 Traumas (ieskaitot apdeguma rad tas brūces), ķirurģiskas oper cijas (ieskaitot manipul cijas 
zob rstniec b ), vai iekaisuma rad ta tūska, sporta traumas – 4 tabletes 3 reizes dien , 2-3 

dienas; pēc tam 2 tabletes 3 reizes dien  3-4 nedē as. 

3.2. K  palīgterapija : 

 Iekaisumi, piemēram uroģenit l  un venoz  sistēm , ar  kombin cij  ar antibiotiskiem 
l dzek iem – 2 tabletes 3 reizes dien , 1 mēnesi. 

 Reimatiskas slim bas, t das k  reimato dais artr ts, m ksto audu reimatisms un 
deģenerat vas loc tavu izmai as (artrozes) paasin juma f zē - 4 tabletes 3 reizes dien , 2-3 

dienas,  pēc tam 2 tabletes 3 reizes dien  3-4 nedē as. 

Lietošana bērniem 

Bērniem l dz 15 gadu vecumam, ja vien nav noz mēts cit di, devu aprēķina vadoties no ķerme a 
masas: 1 tableti Phlogenzym uz katriem 10 kg ķerme a masas dien , dienas devu sadalot uz 2 vai 3 
reizēm, pie vis m minētaj m indik cij m. 

Tabletes j ie em pusstundu l dz stundu pirms ēšanas. Dienas devu ieteicams sadal t vair k s reizes 
dev s. Tabletes j ie em nesakožot un t m j uzdzer pietiekams (250 ml) šķidruma daudzums. 

rstēšanu j turpina l dz izzūd slim bas paz mes vai sūdz bas.  

Noz mējot pirms ķirurģisk m manipul cij m, j em vēr  Phlogenzym fibrinol tisko efektu. 

Phlogenzym galvenok rt tiek lietots traumatisku un akūtu tūsku un iekaisumu rstēšanai. 
Phlogenzym prets pju efekta pamat  ir taj  ietilpstošo enz mu tūsku mazinoš  iedarb ba, t dē  z u 
ie emšana ne vienmēr nodrošina tūl tēju prets pju iedarb bu. Iekaisumu veicinošo bioloģiski akt vo 
vielu mobiliz cijas un evaku cijas rezult t  no iekaisuma vietas, dažreiz iespējama s pju sindroma 
pastiprin šan s. Š dos gad jumos ieteicams samazin t lietojamo devu. 

Ja esat lietojis Phlogenzym vair k nek  noteikts: 
Maksim l  dienas deva ir 12 tabletes, liel kas devas var izrais t dispeptiskas sūdz bas, kas p riet 
bez speci las rstēšanas.  
 

Ja esat aizmirsis lietot Phlogenzym: 

Ja izlaista viena reizes deva, rstēšanu var turpin t iepriekšēj  rež m . Nelietojiet dubultu devu, lai 
aizvietotu aizmirsto devu.  

 

Ja p rtraucat lietot Phlogenzym: 
Ja Jums ir k di jaut jumi par šo z u lietošanu, jaut jiet rstam vai farmaceitam, vai medm sai. 

4. Iespējam s blakuspar dības 

T pat k  citas z les, ar  Phlogenzym var izrais t blakuspar d bas, kaut ar  ne visiem t s izpaužas.  

Parasti Phlogenzym zarn s šķ stoš s apvalkot s tabletes ir labi panesamas. 

Blakuspar d bu izpausmju biežums tiek novērtēts pēc š diem kritērijiem: 

oti bieži:           ≥ 1/10 

Bieži:                  ≥ 1/100 l dz < 1/10 

Ret k:                 ≥ 1/1,000 l dz < 1/100 

Reti:                    ≥ 1/10,000 l dz < 1/1,000 

oti reti:             < 1/10,000 
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 Izmaiņas das un zem das audos: 
- oti reti – alerģiskas reakcijas - das izsitumi (n trene), kas p riet, p rtraucot                

z u lietošanu. 

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi:  

- ret k – apet tes trūkums, vēdera pūšan s, vēdera izejas konsistences, smakas un kr sas 
izmai as (nav kl niska pamatojuma); 

           - reti - slikta dūša, caureja; 

     - oti reti –vemšana, izsalkuma sajūta un sv šana. 

Nervu sistēmas traucējumi:  

        - oti reti – galvas s pes. 

Ziņošana par blakuspar dīb m 

Ja Jums rodas jebk das blakuspar d bas, konsultējieties ar rstu, farmaceitu vai medm su. Tas 

attiecas ar  uz iespējamaj m blakuspar d b m, kas nav minētas šaj  instrukcij . Jūs varat zi ot 
par blakuspar d b m ar  tieši  Z u valsts aģentūrai, Jersikas iel 15, R g , LV 1003. T lr.: 
+37167078400; Fakss: +371 67078428. T mek a vietne: www.zva.gov.lv.  

Zi ojot par blakuspar d b m, Jūs varat pal dzēt nodrošin t daudz plaš ku inform ciju par šo z u 

drošumu. 
 

5. K  uzglab t Phlogenzym zarn s šķīstoš s apvalkot s tabletes   

 

Uzglab t  bērniem neredzam  un nepieejam  viet .  
 

Nelietot š s z les   pēc to der guma termi a beig m, kas nor d ts uz iepakojuma kast tes vai 
plastmasas konteinera (kl niskais iesai ojums). 
Der guma termi š attiecas uz nor d t  mēneša pēdējo dienu. 
Uzglab t temperatūr  l dz 25oC. Sarg t no mitruma. 
Neizmetiet z les kanaliz cij  vai ar sadz ves atkritumiem. Vaic jiet farmaceitam k  izmest z les. 

Šie pas kumi pal dzēs aizsarg t apk rtējo vidi. 
 

6. Iepakojuma saturs un cita inform cija  

 

Ko satur Phlogenzym zarn s šķīstoš s apvalkot s tabletes   

 

Akt v s vielas ir 450 FIP-E bromela na, 24 μkat trips na, 100 mg rutoz da trihidr ta. 
 

Citas sast vda as ir laktozes monohidr ts, att r ts ūdens, preželatinizēta kukurūzas ciete, magnija 
stear ts, stear nsk be 70, koloid ls bezūdens sil cija dioks ds, talks, makrogols 6000, 
metakrilsk bes - metilmetaril ta kopolimērs (1:1), trietilcitr ts, vanil ns.  
 

Phlogenzym zarn s šķīstoš s apvalkot s tabletes  rējais izskats un iepakojums 

rējais izskats  
Dzelten gi za as, apa as, abpusēji izliektas apvalkotas tabletes ar gludu virsmu.   

http://www.zva.gov.lv/
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 Iepakojums – rējais iepakojums - kartona kast te ar 40, 100 vai 200 tabletēm;  
              - iekšējais iepakojums –PVH/PVDH/Al vai PVH/PE/PVDH/Al folijas blisteris ar 20 

apvalkotaj m tabletēm.   

Kl niskais iepakojums ar 800 tabletēm ABPE (plastmasas) konteiner . 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks  

MUCOS Pharma GmbH & Co. KG, Miraustrasse 17, D-13509 Berl ne, V cija 

T lrunis 0049 89 638372 0 

Ražotājs 

MUCOS Emulsionsgesellschaft mbH, Miraustrasse 17, D-13509 Berl ne, V cija 

 

Lai sa emtu papildus inform ciju par š m z lēm, lūdzam sazin ties ar Reģistr cijas apliec bas 
pašnieka vietējo p rst vniec bu. 

 

Latvija 

MUCOS-Balt SIA 

Ra ķa dambis 31, LV1048 R ga 

T lrunis 67807251, fakss 67807252 

e-mail: wobenzyms@gmail.com 

 
Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta:   02/2016. 

 

S k ka inform cija par š m z lēm ir pieejama Latvijas Z u Valsts Aģentūras t mek a vietnē 
http://www.zva.gov.lv 

 

http://www.zva.gov.lv/
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