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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORM CIJA Z

U LIETOT JAM

Wobenzym zarn s šķīstoš s apvalkot s tabletes
Pancreatinum, Papainum, Bromelainum, Trypsinum, Lipasum, Amylasum,
Chymotrypsinum, Rutosidum trihydricum
Pirms šo z u lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo t satur Jums svarīgu
inform ciju
Vienmēr lietojiet šīs z les tieši t , k aprakstīts šaj instrukcij , vai arī t , k rsts, vai farmaceits
Jums teicis(-kusi).
Saglab jiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēl k to vajadzēs p rlasīt.
Ja Jums nepieciešama papildus inform cija vai padoms, vaic jiet farmaceitam.
Ja Jums rodas jebk das blakuspar dības, konsultējieties ar rstu, vai farmaceitu, vai
medm su. Tas attiecas arī uz iespējam m blakuspar dīb m, kas nav minētas šaj instrukcij .
Skatīt 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 Wobenzym un k dam nolūkam to lieto
2. Kas Jums j zina pirms Wobenzym lietošanas
3. K lietot Wobenzym
4. Iespējam s blakuspar dības
5. K uzglab t Wobenzym
6. Iepakojuma saturs un cita inform cija
1. Kas ir Wobenzym zarn s šķīstoš s apvalkot s tabletes un k dam nolūkam t s lieto
Wobenzym ir kombinēts enzīmprepar ts ar pretiekaisuma, pietūkumu mazinošu, aizsargspēju
normalizējošu un asins sabiezējumus mazinošu iedarbību. Farmakoterapeitisk
grupa:
enzīmi/tripsīnu saturoši kombinēti līdzek i, AT kods M09AB52. Enzīmi (fermenti) piedal s
praktiski visu dzīvības procesu nodrošin šan organism , taj skait regulējot imunit ti
(aizsargspējas). Daudzas slimības ir saistītas ar nepietiekamu enzīmu līmeni organism .
Ja pēc 14 dien m nejūtaties lab k, vai jūtaties slikt k, Jums j konsultējas ar rstu.
Terapeitisk s indik cijas:
1.1. K alternatīvas (izvēles) z les:


Traumatiskas tūskas un hematomas (pietūkums un asinsizplūdumi);



Daž das etioloģijas limfedēma (daž das izcelsmes limf tisk tūska);



Fibrocistiskas krūts dziedzera saslimšanas (mastop tija, tūskaini p rveidoti mezgli i);
Ja pēc 14 dien m nejūtaties lab k, vai jūtaties slikt k, Jums j konsultējas ar rstu.

1.2. K palīgterapija


Iekaisums un pēcoper cijas st voklis irurģij ;



Virspusējs tromboflebīts un pēctrombotisks sindroms (virspusējo vēnu iekaisums, asinsvadu
iekaisums un st voklis pēc asinsvadu nosprostojuma);



Herpētisk infekcija (herpes vīrusa infekcija);
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Reimatoīdais artrīts (iekaisīga rakstura locītavu slimība);
Ja pēc 14 dien m nejūtaties lab k, vai jūtaties slikt k, Jums j konsultējas ar rstu.

1.3. K papildu terapija:


Hroniski un recidivējoši (atk rtoti) mutes dobuma, ausu, kakla un deguna (deguna
blakusdobumu), elpce u, gremošanas trakta org nu, aizku ģa dziedzera, aknu, uroģenit lo
org nu, locītavu un citu org nu iekaisumi;



Pret antibiotik m
palielin šanai.

nejūtīgu

infekciju

farmakoterapijas

( rstēšanas)

efektivit tes

Ja pēc 14 dien m nejūtaties lab k, vai jūtaties slikt k, Jums j konsultējas ar rstu.
2. Kas Jums j zina pirms Wobenzym zarn s šķīstošo apvalkoto tablešu lietošanas
Nelietojiet Wobenzym š dos gadījumos:
Ja Jums ir alerģija (paaugstin ta jutība) pret aktīvaj m viel m vai k du citu (6. punkt
minēto) šo z u sast vda u.
Ja jums ir izteikti asins recēšanas traucējumi (relatīva kontrindik cija Wobenzym lietošanai).
Brīdin jumi un piesardzība lietošan
Pirms Wobenzym lietošanas konsultējieties ar rstu, vai farmaceitu, vai medm su.
Ja rsts ir teicis Jums, ka Jums ir k da cukura nepanesība, pirms lietojiet Wobenzym,
konsultējieties ar rstu.
Diabēta slimnieku zin šanai:
1 tablete satur aptuveni 262,63 mg og hidr tu, kas atbilst apmēram 0,02 “maizes” vienīb m.
Bērni
Bērniem līdz 15 gadu vecumam, ja vien nav nozīmēts cit di, devu aprē ina vadoties no erme a
masas: 1 tableti Wobenzym uz katriem 6 kg erme a masas dien , dienas devu sadalot uz 2 vai 3
reizēm, pie vis m minētaj m indik cij m.
Citas z les un Wobenzym
Past stiet rstam vai farmaceitam par vis m z lēm, kuras lietojat, pēdēj laik esat lietojis, vai
varētu lietot. J em vēr , ka, lietojot Wobenzym vienlaikus ar antibiotiskiem līdzek iem, iespējams
palielin t antibiotisko līdzek u koncentr ciju iekaisuma reģion .
Wobenzym kop ar uzturu
Nelietojiet Wobenzym kop ar p rtiku. Ieteicams lietot ½-1 stundu pirms ēšanas.
Wobenzym ieteicams lietot, uzdzerot dzeramo ūdeni, miner lūdeni vai tēju.
Grūtniecība, zīdīšanas periods un fertilit te
Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja dom jat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai
pl nojat grūtniecību, pirms šo z u lietošanas konsultējieties ar rstu vai farmaceitu. Lai arī
eksperimenti ar laboratorijas dzīvniekiem attiecīb uz līdzīgiem, enzīmus saturošiem līdzek iem,
neuzr da toksiskas iedarbības pazīmes uz augli, grūtniecības laik kritiski j izvērtē Wobenzym
lietošanas nepieciešamību.
Nav pietiekamu datu, kas autu noliegt z u sast v esošo vielu nok ūšanu m tes pien .
Transportlīdzek u vadīšana un meh nismu apkalpošana:
Wobenzym neietekmē spēju vadīt transportlīdzek us un apkalpot meh nismus.
3. K lietot Wobenzym zarn s šķīstoš s apvalkot s tabletes
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Vienmēr lietojiet šīs z les tieši t , k aprakstīts šaj instrukcij vai k rsts, vai farmaceits, vai
medm sa jums teikusi. Neskaidrību gadījum vaic jiet rstam, farmaceitam vai medm sai.
Ieteicam deva 6 tabletes dien (pa 2 tabletēm 3 reizes dien vai pa 3 tabletēm 2 reizes dien ).
Maksim l ieteicam deva ir 30 tabletes dien .
K alternatīvas (izvēles) z les:

3.1.

rstēšanu ieteicams uzs kt ar 10 tabletēm 3 reizes dien . Ja rstēšana rit labi un slimības
pazīmes samazin s, deva var tikt samazin ta uz 3-5 tabletēm 3 reizes dien .


Traumatiskas tūskas un hematomas (pietūkums un asinsizplūdumi) – 10 tabletes 3 reizes
dien , 10-14 dienas;



Daž das etioloģijas limfedēma (daž das izcelsmes limf tisk tūska) – 10 tabletes 2 reizes
dien , līdz 7 nedē m, nepieciešamības gadījum arī ilg k;



Fibrocistiskas krūts dziedzera saslimšanas (mastop tija, tūskaini p rveidoti mezgli i) – 10
tabletes 3 reizes dien , 6 nedē as;
K palīgterapija :

3.2.

3.3.



Iekaisums un pēcoper cijas st voklis irurģij – 10 tabletes 3 reizes dien , 10-14 dienas.
Terapija ieteicama 1-3 dienas pirms pl notas oper cijas;



Virspusējs tromboflebīts un pēctrombotisks sindroms (virspusējo vēnu iekaisums, asinsvadu
iekaisums un st voklis pēc asinsvadu nosprostojuma) – 5-10 tabletes 3 reizes dien , 4-8
nedē as;



Herpētisk infekcija (herpes vīrusa infekcija) – 2-5 tabletes 3 reizes dien , 3 mēnešus;



Reimatoīdais artrīts (iekaisīga rakstura locītavu slimība) – 10 tabletes 3 reizes dien , pirm s
2 nedē as, pēc tam 5 tabletes 6-12 mēnešus
K papildu terapija:

 Hroniski un recidivējoši (atk rtoti) mutes dobuma, ausu, kakla un deguna (deguna
blakusdobumu), elpce u, gremošanas trakta org nu, aizku ģa dziedzera, aknu, uroģenit lo
org nu, locītavu un citu org nu iekaisumi – 3-5 tabletes 3 reizes dien , parasti 3-4 nedē as;
 Pret antibiotik m nejūtīgu infekciju farmakoterapijas
palielin šanai – 3-5 tabletes 3 reizes dien , parasti 3-4 nedē as.

( rstēšanas)

efektivit tes

Lietošana bērniem
Bērniem līdz 15 gadu vecumam, ja vien nav nozīmēts cit di, devu aprē ina vadoties no erme a
masas: 1 tableti Wobenzym uz katriem 6 kg erme a masas dien , dienas devu sadalot uz 2 vai 3
reizēm, pie vis m minētaj m indik cij m.
Tabletes j ie em pusstundu līdz stundu pirms ēšanas. Dienas devu ieteicams sadalīt vair k s reizes
dev s. Tabletes j ie em nesakožot un t m j uzdzer pietiekams (250 ml) š idruma daudzums.
rstēšanu j turpina līdz izzūd slimības pazīmes vai sūdzības.
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Wobenzym galvenok rt tiek lietots akūtu vai hronisku iekaisumu rstēšanai. Wobenzym prets pju
efekta pamat ir taj ietilpstošo enzīmu tūsku mazinoš iedarbība, t dē medikamenta ie emšana ne
vienmēr nodrošina tūlītēju prets pju iedarbību.
Ja esat lietojis Wobenzym vair k nek noteikts
Maksim l dienas deva ir 30 tabletes, liel kas devas var izraisīt dispeptiskas sūdzības, kas p riet
bez speci las rstēšanas.
Ja esat aizmirsis lietot Wobenzym:
Ja izlaista viena reizes deva, rstēšanu var turpin t iepriekšēj režīm . Nelietojiet dubultu devu, lai
aizvietotu aizmirsto devu.
Ja p rtraucat lietot Wobenzym:
Ja Jums ir k di jaut jumu par šo z u lietošanu, jaut jiet rstam vai farmaceitam, vai medm sai.
4. Iespējam s blakuspar dības
T pat k visas z les, šīs z les var izraisīt blakuspar dības, kaut arī ne visiem t s izpaužas.
Parasti Wobenzym zarn s š īstoš s apvalkot s tabletes ir labi panesamas.
Blakuspar dību izpausmju biežums tiek novērtēts pēc š diem kritērijiem:
oti bieži:
≥ 1/10
Bieži:
≥ 1/100 līdz < 1/10
Ret k:
≥ 1/1,000 līdz < 1/100
Reti:
≥ 1/10,000 līdz < 1/1,000
oti reti:
< 1/10,000
Izmaiņas das un zem das audos:
- reti – das izsitumi (n trene)
Kuņģa-zarnu trakta traucējumi:
- bieži – apetītes trūkums, slikta dūša, š idra vēdera izeja, t s konsistences, smakas un
kr sas izmai as;
- reti - vemšana
- oti reti –aknu enzīmu līme a paaugstin šan s – izmainīti aknu darbības r dīt ji;
Nervu sistēmas traucējumi:
- oti reti – reibonis, galvas s pes

Ziņošana par blakuspar dīb m
Ja Jums rodas jebk das blakuspar dības, konsultējieties ar rstu, farmaceitu vai medm su. Tas
attiecas arī uz iespējamaj m blakuspar dīb m, kas nav minētas šaj instrukcij . Jūs varat zi ot
par blakuspar dīb m arī tieši Z u valsts aģentūrai, Jersikas iel 15, Rīg , LV 1003. T lr.:
+37167078400; Fakss: +371 67078428. Tīmek a vietne: www.zva.gov.lv.
Zi ojot par blakuspar dīb m, Jūs varat palīdzēt nodrošin t daudz plaš ku inform ciju par šo z u
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drošumu.
5. K uzglab t Wobenzym zarn s šķīstoš s apvalkot s tabletes
Uzglab t šīs z les bērniem neredzam un nepieejam viet .
Nelietot šīs z les pēc derīguma termi a beig m, kas nor dīts uz iepakojuma kastītes vai plastmasas
konteinera (klīniskais iesai ojums).
Derīguma termi š attiecas uz nor dīt mēneša pēdējo dienu.
Neizmetiet z les kanaliz cij vai sadzīves atkritumos. Vaic jiet farmaceitam k izmest z les, kuras
vairs nelietojat. Šie pas kumi palīdzēs aizsarg t apk rtējo vidi.
6. Iepakojuma saturs un cita inform cija
Ko satur Wobenzym zarn s šķīstoš s apvalkot s tabletes
Aktīv s vielas ir pankreatīns 300 Prot-U, papaīns 90 FIP-U, bromelaīns 225 FIP-U, tripsīns 360
FIP-U, lipāze 34 FIP-U, amilāze 50 FIP-U, himotripsīns 300 FIP-U, rutozīda trihidrāts 50 mg.
Citas sast vda as ir laktoze, attīrīts ūdens, ciete, magnija stear ts, makrogols 6000, koloid lais
bezūdens silīcijs, talks, saharoze (166.42 mg), kalcija karbon ts, A tipa metakrilsk bes kopolimērs,
šellaka, tit na dioksīds, smagais kaolīns, saulrieta dzeltenais FCF (E110) un kumačs 4R (košenila
sarkanais) (E124) - kop 0,80 mg, povidons, trietilcitr ts, dzeltenais bišu vasks, karnauba vasks,
stearīnsk be, vanilīns.
Wobenzym zarn s šķīstoš s apvalkot s tabletes rējais izskats un iepakojums
rējais izskats
Sarkanas, apa as, abpusēji izliektas apvalkotas tabletes ar gludu virsmu.
Iepakojums – rējais iepakojums - kartona kastīte ar 40 vai 200 tabletēm;
- iekšējais iepakojums –PVH/PVDH/Al folijas blisteris ar 20 apvalkotaj m tabletēm.
Klīniskais iepakojums ar 800 tabletēm ABPE (plastmasas) konteinerī.
Reģistrācijas apliecības īpašnieks
MUCOS Pharma GmbH & Co. KG, Miraustrasse 17, D-13509 Berlīne, V cija
T lrunis 0049 89 638372 0
Ražotājs
MUCOS Emulsionsgesellschaft mbH, Miraustrasse 17, D-13509 Berlīne, V cija
Lai iegūtu papildus inform ciju par šīm z lēm, lūdzam kontaktēties ar Reģistr cijas apliecības
īpašnieka vietējo p rst vniecību.
Latvija
MUCOS-Balt SIA
Ra a dambis 31, LV1048 Rīga
T lrunis 67807251, fakss 67807252
e-mail: wobenzyms@gmail.com

SASKA OTS ZVA 07-04-2016
Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta: 02/2016.
Sīk ka inform cija par šīm z lēm ir pieejama Latvijas Z u Valsts Aģentūras tīmek a vietnē
http://www.zva.gov.lv

