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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA : INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM 
 

Cavinton  Forte 10 mg tabletes 
Vinpocetinum 

 
Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju. 
• Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. 
• Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam. 
• Šīs zāles ir parakstītas Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir 
līdzīgi simptomi. 
• Ja Jūs novērojat jebkādas 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 Cavinton Forte un kādam nolūkam to lieto 
2. Pirms Cavinton Forte lietošanas 
3. Kā lietot Cavinton Forte 
4. Iespējamās blakusparādības 
5. Kā uzglabāt Cavinton Forte 
6. Sīkāka informācija 
 
1. KAS IR CAVINTON FORTE UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO 
Cavinton Forte ir zāles noteiktu slimību, kas saistītas ar asinsrites traucējumiem smadzenēs, ārstēšanai. 
Cavinton Forte lieto arī psihisku vai neiroloģisku simptomu mazināšanai smadzeņu asinsrites traucējumu 
gadījumā un noteiktu acu un ausu slimību, kuru pamatā ir asinsvadu bojājumi, ārstēšanai vai simptomu 
mazināšanai. 
 
2. PIRMS CAVINTON FORTE LIETOŠANAS 
Nelietojiet Cavinton Forte šādos gadījumos: 

• ja Jums ir paaugstināta jutība (alerģija) pret vinpocetīnu vai kādu citu preparāta sastāvdaļu; 
• laktozes nepanesamības gadījumā (jāņem vērā laktozes saturs zālēs, jo katra 10 mg tablete satur 

83 mg laktozes, t.i., pacienti ar retu iedzimtu galaktozes nepanesamību, Lapp laktāzes trūkumu 
vai glikozes – galaktozes malabsorbciju nedrīkst lietot šīs zāles); 

• grūtniecības un zīdīšanas perioda laikā; 
• bērniem; 
• akūta hemorāģiska insulta, smagas koronārās sirds slimības un smagu aritmiju gadījumā. 

 
Cavinton Forte  jālieto pēc individuāla medicīniska novērtējuma: 

• pie noteiktām sirds slimībām; 
• ja Jums ir pazemināts asinsspiediens, atcerieties, ka ilgstoša Cavinton lietošana var izraisīt 

nelielu sistoliskā un diastoliskā asinsspiediena samazināšanos. 
• pie paaugstināta intrakraniālā spiediena. 
• ja lietojat zāles sirds ritma regulēšanai. 

 
Grūtniecība un zīdīšanas periods: 
Šīs zāles ir kontrindicētas grūtniecības vai zīdīšanas perioda laikā. 
 
Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana: 
Nav pieejami dati par to, ka vinpocetīns jebkādā veidā ietekmētu spēju vadīt transportlīdzekļus vai 
apkalpot mehānismus. 
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Svarīga informācija par kādu no preparāta sastāvdaļām: 
Laktozes (piena cukura) nepanesības gadījumā jāņem vērā, ka katra Cavinton Forte 10 mg tablete 
satur 83 mg laktozes. Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesamība, pirms lietojat šīs zāles, 
konsultējaties ar ārstu. 
 
Citu zāļu lietošana: 
Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot 
zāles, ko var iegādāties bez receptes. 
Jums jāpastāsta savam ārstam, ja lietojat zāles, kas satur alfa metildopu, antikoagulantus (zāles, kas 
novērš asins sarecēšanu) vai antiaritmiskus līdzekļus (zāles, kas novērš sirds ritma traucējumus), arī 
zāles, kuras ietekmē centrālo nervu sistēmu. 
 
3. KĀ LIETOT CAVINTON FORTE 
Vienmēr lietojiet Cavinton Forte  tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam 
vai farmaceitam. Ja ārsts nav noteicis citādi, parasti lieto pa pus tabletei (5 mg)  vai pa tabletei  
10 mg  Cavinton Forte  3 reizes dienā. 
Pacientiem ar nieru vai aknu slimībām deva nav jāpiemēro. 
Tabletes jālieto pēc ēšanas. 
 
Ja Jums radies iespaids, ka zāļu iedarbība ir pārāk stipra vai vāja, konsultējieties ar savu ārstu vai 
farmaceitu. 
 
Ja esat lietojis Cavinton Forte  vairāk nekā noteikts 
Sazinieties ar savu ārstu vai dodieties uz tuvākās slimnīcas uzņemšanas nodaļu. 
 
Ja esat aizmirsis lietot Cavinton Forte  
Nelietojiet dubultu devu, jo Jūs nevarat aizvietot aizmirsto devu, bet riskējat pārdozēt zāles. Ieņemiet 
nākamo devu parastajā laikā. 
 
4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
Tāpat kā citas zāles, Cavinton Forte  var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. 
 
Asins un limfatiskās sistēmas traucējumi 
Reti: leikopēnija, trombocitopēnija;  
• oti reti: anēmija, sarkano asins šūnu aglutinācija. 
 
Imūnās sistēmas traucējumi 
 • oti reti: paaugstināta jutība. 
 
Metabolisma un barošanās traucējumi  
Ret• k: hiperholesterinēmija;  
Reti: samazināta ēstgriba, anoreksija, cukura diabēts. 
 
Psihiskie traucējumi 
Reti: bezmiegs, miega traucējumi, uzbudinājums, nemiers; 
• oti reti: eiforisks garastāvoklis, depresija. 
 
Nervu sistēmas traucējumi 
Ret• k: galvassāpes;  
Reti: reibonis, garšas sajūtas traucējumi, stupors, hemiparēze, miegainība, amnēzija;  
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• oti reti: trīce, krampji. 
Acu slimības 
Reti: papillas tūska;  
• oti reti: konjunktīvas hiperēmija. 
 
Ausu un labirinta bojājumi  
Ret• k: vertigo;  
Reti: pastiprināta dzirde, pavājināta dzirde, trokšņi ausīs. 
 
Sirds funkcijas traucējumi 
 reti: miokarda išēmija/infarkts, stenokardija, bradikardija, tahikardija, ekstrasistoles, sirdsklauves;  
•oti reti: aritmija, priekškambaru mirdzēšana. 
 
Asinsvadu sistēmas traucējumi 
 Ret• k: hipotensija;  
Reti: hipertensija, pietvīkums, tromboflebīts; 
• oti reti: asinsspiediena svārstības. 
 
Kuņģa-zarnu trakta traucējumi 
 Ret• k: diskomforta sajūta vēderā, sausa mute, slikta dūša; 
 Reti: sāpes vēderā, aizcietējums, caureja, dispepsija, vemšana;  
• oti reti: rīšanas traucējumi, stomatīts. 
 
Ādas un zemādas audu bojājumi 
 Reti: eritēma, hiperhidroze, nieze, nātrene, izsitumi; 
 • oti reti: dermatīts. 
 
Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā  
Reti: astēnija, nogurums, karstuma sajūta;  
• oti reti: diskomforta sajūta krūškurvī, hipotermija. 
 
Izmeklējumi:  
Reti: pazemināts asinsspiediens, paaugstināts asinsspiediens, palielināts triglicerīdu 
līmenis asinīs, ST segmenta depresija elektrokardiogrammā, samazināts/palielināts eozinofīlu skaits, 
aknu enzīmu pārmaiņas;  
• oti reti: samazināts/palielināts balto asins šūnu skaits, samazināts sarkano asins šūnu skaits, saīsināts 
trombīna laiks, palielināta ķermeņa masa. 
 
Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām 
blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam. 
 
5. KĀ UZGLABĀT CAVINTON  
Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. 
Uzglabāt ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. 
Nelietot preparātu pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma. 
 
6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA 
Ko Cavinton Forte satur 
Aktīvā viela ir 10 mg vinpocetīna katrā tabletē. 
Citas sastāvdaļas ir bezūdens koloidāls silīcija dioksīds, magnija stearāts, talks, kukurūzas ciete, 
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laktozes monohidrāts. 
 
Cavinton Forte ārējais izskats un iepakojums 
Izskats: 
Baltas vai gandrīz baltas, diskveida formā, plakanas, noapaļotas tabletes ar atzīmi  „10 mg” vienā 
pusē un dalījuma līniju otrā pusē. 
 
Iepakojums: 
90 tabletes. 
Tabletes ir iepakotas PVH//alumīnija blisteros un salocītā kartona kārbā. 
 
Prim• r•  iepakojuma tulkojums: 
CAVINTON FORTE  10 mg 
tabletes 
vinpocetīns 
Gedeon Richter Plc. 
 
Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs: 
Gedeon Richter Plc., 1103 Budapest,  Gyömrői út 19-21, Ungārija  
 
 
Teksta p•d•j• s p• rskat•šanas datums: 2011. gada decembris. 
 
Reģistrācijas Nr. I000162 
 
Paralēli importēto zāļu atļaujas turētājs, pārmarķētājs un pārpakotājs: SIA  "Jelgavfarm",  
Zemgales prospekts 3, Jelgava, LV-3001; tālr.63022249 


