
Saskaņots ZVA 08.10.2013. 

1 

 
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM 

 
Ciprinol 250 mg apvalkotās tabletes 
Ciprinol 500 mg apvalkotās tabletes 

Ciprofloxacinum 
 
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 Ciprinol un kādam nolūkam to lieto  
2. Pirms Ciprinol lietošanas  
3. Kā lietot Ciprinol  
4. Iespējamās blakusparādības  
5. Kā uzglabāt Ciprinol  
6. Sīkāka informācija  
 
1. KAS IR CIPRINOL UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO  
Ciprinol ir antibiotika, kas pieder pie fluorhinolonu grupas. Aktīvā viela ir ciprofloksacīns. 
Ciprofloksacīns darbojas, iznīcinot baktērijas, kas izraisa infekcijas. Tas iedarbojas tikai pret 
noteikta veida baktērijām.  
 

Ciprinol lieto pieaugušajiem, lai ārstētu šādas bakteriālas infekcijas:  
Pieaugušie  

-  elpceļu infekcijas,  
-  ilgstošas vai recidivējošas ausu vai deguna blakusdobumu infekcijas,  
-  urīnceļu infekcijas,  
-  sēklinieku infekcijas,  
-  dzimumorgānu infekcijas sievietēm,  
-  kuņģa-zarnu trakta infekcijas un vēdera dobuma infekcijas,  
-  ādas un mīksto audu infekcijas,  
-  kaulu un locītavu infekcijas,  
-  infekcijas pacientiem ar ļoti mazu balto asins šūnu skaitu (neitropēniju),  
-  lai novērstu infekcijas pacientiem ar ļoti mazu balto asins šūnu skaitu (neitropēniju),  
-  lai novērstu tādu infekciju attīstību, ko izraisa baktērija Neisseria meningitidis,  
-  kontakts (ieelpošana) ar Sibīrijas mēra izraisītāju.  
 
Ja Jums ir smaga infekcija vai infekciju izraisījis vairāk nekā viens baktērijas veids, papildus 
ārstēšanai ar Ciprinol Jums var parakstīt citas antibiotikas. 
 

Ciprinol lieto bērniem un pusaudžiem medicīniskā personāla uzraudzībā šādu bakteriālo 
infekciju ārstēšanai:  

Bērni un pusaudži  

-  plaušu un bronhu infekcijas bērniem un pusaudžiem, kuri slimo ar cistisko fibrozi,  
-  komplicētas urīnceļu infekcijas, arī infekcijas, kas skar nieres (pielonefrīts),  
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-  kontakts (ieelpošana) ar Sibīrijas mēra izraisītāju.  
 
Ciprinol drīkst lietot arī citu noteiktu smagu infekciju ārstēšanai bērniem un pusaudžiem, ja 
ārsts izlems, ka tas ir nepieciešams.  
 
2. PIRMS CIPRINOL LIETOŠANAS  
Nelietojiet Ciprinol šādos gadījumos:  

- ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret aktīvo vielu vai citām hinolonu grupas    
zālēm, vai kādu citu Ciprinol sastāvdaļu (skatīt 6. sadaļā),  

- ja lietojat tizanidīnu (skatīt 2. sadaļā: Citu zāļu lietošana).  
 
Īpaša piesardzība, lietojot Ciprinol, nepieciešama šādos gadījumos:  

Izstāstiet ārstam, ja:  
Pirms Ciprinol lietošanas  

- Jums kādreiz bijuši nieru darbības traucējumi, jo ārstēšana varētu būt jāpielāgo,  
- slimojat ar epilepsiju vai citām neiroloģiskām slimībām,  
- iepriekš ārstēšanā saņemot antibiotikas, kas līdzīgas Ciprinol, Jums bijušas problēmas 

ar cīpslām,  
- slimojat ar myasthenia gravis (muskuļu vājuma paveids),  
- Jums bijis patoloģisks sirds ritms (aritmijas).  

 

Nekavējoties pastāstiet ārstam, ja Ciprinol lietošanas laikā novērojat kaut ko no turpmāk 
minētā. Ārsts izlems, vai ārstēšanu ar Ciprinol jāpārtrauc.  

Ciprinol lietošanas laikā  

 
- Smaga, pēkšņa alerģiska reakcija (anafilaktiska reakcija/šoks, angioneirotiskā 

tūska). Pat lietojot pirmo devu, pastāv neliela iespējamība, ka Jums var izveidoties 
smaga alerģiska reakcija ar šādiem simptomiem: spīlēšanas sajūta krūtīs, reibonis, 
slikta dūša vai ģībonis, vai reibonis pieceļoties. Ja tā notiek, pārtrauciet Ciprinol 
lietošanu un nekavējoties sazinieties ar savu ārstu.  

 
- Reizēm var parādīties sāpes locītavās un to pietūkums, kā arī cīpslu iekaisums, 

īpaši, ja esat gados vecs pacients un ārstēšanā lietojat kortikosteroīdus. Šādi simptomi 
var rasties arī vairākus mēnešus pēc ciprofloksacīna lietošanas pārtraukšanas. 
Novērojot pirmās sāpju vai iekaisuma pazīmes, pārtrauciet Ciprinol lietošanu un 
atpūtiniet sāpošo vietu. Izvairieties veikt nevajadzīgas kustības, jo tas var palielināt 
cīpslas pārrāvuma risku.  

 
- Ja slimojat ar epilepsiju vai citām neiroloģiskām slimībām, piemēram, galvas 

smadzeņu išēmiju (nepietiekamu galvas smadzeņu asinsapgādi) vai insultu, Jums 
iespējamas blakusparādības, kas saistītas ar centrālo nervu sistēmu. Ja tā notiek, 
pārtrauciet Ciprinol lietošanu un nekavējoties sazinieties ar savu ārstu.  

 
- Pirmo reizi lietojot Ciprinol, Jums iespējamas psihiskas reakcijas. Ja slimojat ar 

depresiju vai psihozi, to simptomi var pastiprināties, ārstēšanā lietojot Ciprinol. Ja tā 
notiek, pārtrauciet Ciprinol lietošanu un nekavējoties sazinieties ar savu ārstu.  

 
- Jums var parādīties neiropātijas simptomi, piemēram, sāpes, dedzināšanas sajūta, 

jušanas traucējumi un/vai nejutīgums. Ja tā notiek, pārtrauciet Ciprinol lietošanu un 
nekavējoties sazinieties ar savu ārstu.  

 
- Antibiotiku, arī Ciprinol, lietošanas laikā vai pat vairākas nedēļas pēc to lietošanas 

pārtraukšanas var sākties caureja. Ja tā ir smaga vai nepāriet, vai ievērojat, ka 
izkārnījumiem ir asiņu vai gļotu piejaukums, nekavējoties pārtrauciet Ciprinol 
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lietošanu, jo tas var būt bīstami dzīvībai. Nelietojiet zāles, kas apstādina vai kavē 
zarnu kustības, un sazinieties ar savu ārstu.  

 
- Ja Jums jānodod asins vai urīna paraugs, izstāstiet ārstam vai laboratorijas 

personālam, ka lietojat Ciprinol.  
 
- Ciprinol var izraisīt aknu bojājumu. Ja ievērojat kādu no šādiem simptomiem: 

ēstgribas zudums, dzelte (dzeltena ādas nokrāsa), tumšs urīns, nieze vai sāpes vēderā, 
pārtrauciet Ciprinol lietošanu un nekavējoties sazinieties ar savu ārstu.  

 
- Ciprinol var samazināt balto asins šūnu skaitu un spēju pretoties infekcijām. Ja 

Jums attīstās infekcija ar šādiem simptomiem: drudzis un nopietna vispārējā stāvokļa 
pasliktināšanās vai drudzis un lokāli infekcijas simptomi, piemēram, sāpes rīklē/rīkles 
galā/mutē vai urinācijas traucējumi, Jums nekavējoties jāapmeklē ārsts. Tiks veiktas 
asins analīzes, lai pārbaudītu, vai nav samazinājies balto asins šūnu skaits 
(agranulocitoze). Svarīgi ir izstāstīt ārstam, ka lietojat šīs zāles.  

 
- Izstāstiet ārstam, ja Jums vai kādam Jūsu ģimenes loceklim ir glikozes-6-

fosfātdehidrogenāzes (G6FD) deficīts, jo Jums, lietojot ciprofloksacīnu, pastāv 
anēmijas risks.  

 
- Lietojot Ciprinol, āda kļūst jutīgāka pret saules gaismu vai ultravioleto (UV) 

gaismu. Izvairieties atrasties spēcīgā saules gaismā vai mākslīgā UV gaismā, 
piemēram, solārijos.  

 
- Jāievēro piesardzība, lietojot šāda veida zāles, ja Jums ir iedzimts QT intervāla 

pagarinājums vai arī, ja tas noteikts kādam ģimenes loceklim (sirdsdarbības 
elektriskā pierakstā jeb EKG), ja Jums ir minerālvielu līdzsvara traucējumi asinīs 
(īpaši zems 6 kālija vai magnija līmenis asinīs), ļoti lēns sirdsdarbības ritms 
(bradikardija), pavājināta sirdsdarbība (sirds mazspēja), bijusi sirdslēkme 
(miokarda infarkts), ja esat sieviete vai gados vecāks cilvēks vai arī lietojat citas 
zāles, kas izraisa patoloģiskas EKG pārmaiņas (sk. sadaļu Citu z• •u lietošana).  

 
Citu zāļu lietošana  
Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, 
ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.  
 

- zāles, kas pieder antiaritmisko līdzekļu grupai (piemēram, hinidīns, hidrohinidīns, 
disopiramīds, amiodarons, sotalols, dofetilīds, ibutilīds),  

Jums jāinformē ārsts, ja lietojat citas zāles, kas var izmainīt Jūsu sirdsdarbības ritmu:  

- tricikliskiem antidepresantiem,  
- dažiem pretmikrobu līdzekļiem (kas pieder makrolīdu grupai),  
- dažiem antipsihotiskiem līdzekļiem.  

 
Nelietojiet Ciprinol kopā ar tizanidīnu, jo tas var izraisīt tādas blakusparādības kā, 
piemēram, zemu asinsspiedienu un miegainību (skatīt 2. sadaļā: “Nelietojiet Ciprinol šādos 
gadījumos”).  
 
Zināms, ka turpmāk minētās zāles organismā mijiedarbojas ar Ciprinol. Ciprinol lietošana 
kopā ar šīm zālēm var ietekmēt šo zāļu terapeitisko iedarbību. Tas var palielināt arī 
blakusparādību rašanās iespējamību.  
 

-  varfarīnu vai citus iekšķīgi lietojamos antikoagulantus (asiņu šķidrināšanai),  
Izstāstiet ārstam, ja lietojat:  
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-  probenecīdu (podagras ārstēšanai),  
-  metoklopramīdu (līdzekli pret sliktu dūšu),  
- omeprazolu (pret čūlu),  
-  metotreksātu (atsevišķu vēža veidu, psoriāzes, reimatoīdā artrīta ārstēšanai),  
-  teofilīnu (elpošanas traucējumu ārstēšanai),  
-  tizanidīnu (muskuļu spasticitātes mazināšanai multiplās sklerozes gadījumā),  
-  klozapīnu, olanzapīnu (antipsihotiski līdzekļi),  
-  ropinirolu (Pārkinsona slimības ārstēšanai),  
-  fenitoīnu (epilepsijas ārstēšanai),  
-  ciklosporīnu (lai novērstu orgāna atgrūšanu pēc transplantācijas),  
-  glibenklamīdu (cukura diabēta ārstēšanai),  
-  duloksetīnu (antidepresantu),  
-  lidokaīnu (vietējas darbības anestēzijas līdzekli),  
-  sildenafilu (erekcijas traucējumu ārstēšanai).  
 
Ciprinol var palielināt šādu zāļu koncentrāciju asinīs:  
-  pentoksifilīns (asinsrites traucējumu ārstēšanai),  
-  kofeīns.  

 
Dažas zāles samazina Ciprinol iedarbību. Izstāstiet ārstam, ja lietojat vai vēlaties lietot:  

-  antacīdus,  
-  uztura bagātinātājus, kas satur minerālvielas,  
-  sukralfātu,  
-  fosfātus saistošu polimēru līdzekli (piemēram, sevelamēru),  
-  zāles vai uztura bagātinātājus, kas satur kalciju, magniju, alumīniju vai dzelzi.  

 
Ja šo zāļu lietošana ir ļoti svarīga, ieņemiet Ciprinol aptuveni divas stundas pirms to 
lietošanas vai arī ne ātrāk kā četras stundas pēc to lietošanas.  
 
Ciprinol lietošana kopā ar pārtiku un dzērieniem:  
Lai arī Ciprinol var lietot neatkarīgi no ēdienreizēm, tablešu lietošanas laikā neēdiet vai 
nedzeriet piena produktus (piemēram, pienu vai jogurtu) vai dzērienus ar kalcija piedevām, jo 
tie var samazināt aktīvās vielas uzsūkšanos.  
 
Grūtniecība un zīdīšanas periods  
Grūtniecības laikā ieteicams izvairīties no Ciprinol lietošanas. Izstāstiet savam ārstam, ja 
plānojat grūtniecību.  
 
Nelietojiet Ciprinol zīdīšanas laikā, jo ciprofloksacīns izdalās mātes pienā un var kaitēt 
bērnam.  
 
Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana:  
Ciprinol var samazināt modrību. Var rasties neiroloģiskas blakusparādības. Tādēļ pirms 
transportlīdzekļa vadīšanas vai mehānismu apkalpošanas pārliecinieties, kā Jūs ietekmē 
Ciprinol. Šaubu gadījumā konsultējieties ar savu ārstu.  
 
3. KĀ LIETOT CIPRINOL  
 
Ārsts Jums paskaidros, precīzi cik daudz Jums jālieto Ciprinol, kā arī, cik bieži un cik ilgi tas 
jādara. Tas ir atkarīgs no infekcijas veida un smaguma.  
 
Izstāstiet ārstam, ja slimojat ar nieru slimībām, jo, iespējams, devu vajadzēs pielāgot.  
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Ārstēšanas ilgums parasti ir no 5 līdz 21 dienai, bet smagu infekciju gadījumā var būt ilgāks. 
Vienmēr lietojiet tabletes tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Jautājiet ārstam vai farmaceitam, ja 
neesat pārliecināts cik daudz tablešu lietot un kā lietot Ciprinol.  
 

- Norijiet tabletes, uzdzerot lielu šķidruma daudzumu. Nekošļājiet tabletes, jo tām nav 
patīkama garša.  

- Mēģiniet tabletes ieņemt katru dienu aptuveni vienā un tajā pašā laikā.  
- Tabletes var ieņemt ēdienreizes laikā vai starp tām. Kalcijs, ko uzņemat ar uzturu 

ēdienreizes laikā, būtiski neietekmēs zāļu uzsūkšanos. Tomēr nelietojiet Ciprinol 
tabletes tikai ar piena produktiem, piemēram, pienu vai jogurtu, vai augļu sulām ar 
piedevām (piemēram, apelsīnu sulu ar kalcija piedevu).  

 
Atcerieties, ka Ciprinol lietošanas laikā jādzer daudz šķidruma.  
 
Ja esat lietojis Ciprinol vairāk nekā noteikts:  
Ja esat ieņēmis lielāku devu nekā noteikts, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību. Ja 
iespējams, paņemiet līdzi tabletes vai kastīti, lai parādītu to ārstam.  
 
Ja esat aizmirsis lietot Ciprinol:  
Ieņemiet parasto devu pēc iespējas ātrāk un pēc tam turpiniet lietot, kā norādīts. Tomēr, ja jau 
gandrīz ir pienācis laiks ieņemt nākamo devu, nelietojiet izlaisto devu un turpiniet zāles lietot 
kā parasti. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Noteikti pabeidziet 
ārstēšanas kursu.  
 
Ja Jūs pārtraucat lietot Ciprinol:  
Svarīgi ir pabeigt ārstēšanas kursu pat tad, ja pēc pāris dienām jūtaties labāk. Ja pārtrauksit 
lietot šīs zāles pārāk ātri, infekcija var netikt pilnībā izārstēta un tās simptomi var parādīties 
atkal vai pastiprināties. Jums var attīstīties arī rezistence pret šo antibiotiku.  
 
Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.  
 
4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS  
 
Tāpat kā citas zāles, Ciprinol var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.  
Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas, vai kāda no 
minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai 
farmaceitam.  
 

- slikta dūša, caureja;  
Bieži vērojamas blakusparādības (mazāk nekā 1 no 10, bet vairāk nekā 1 no 100 pacientiem):  

- locītavu sāpes bērniem.  
 

- sēnīšu superinfekcijas;  

Retāk vērojamas blakusparādības (mazāk nekā 1 no 100, bet vairāk nekā 1 no 1000 
pacientiem):  

- liela eozinofīlo leikocītu – balto asins šūnu veida – koncentrācija;  
- ēstgribas zudums (anoreksija);  
- hiperaktivitāte vai uzbudinājums;  
- galvassāpes, reibonis, miega traucējumi vai garšas sajūtas traucējumi;  
- vemšana, sāpes vēderā, gremošanas traucējumi, piemēram, kairināts kuņģis 

(dedzināšana pakrūtē/grēmas), vai gāzu uzkrāšanās zarnās;  
- noteiktu vielu (transamināžu un/vai bilirubīna) koncentrācijas palielināšanās asinīs;  
- izsitumi, nieze vai nātrene;  
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- sāpes locītavās pieaugušajiem;  
- vāja nieru darbība;  
- muskuļu un kaulu sāpes, slikta pašsajūta (astēnija) vai drudzis;  
- sārmainās fosfatāzes (vielas, kas atrodas asinīs) koncentrācijas 

palielināšanās asinīs.  
 

- resnās zarnas iekaisums (kolīts), kas saistīts ar antibiotiku lietošanu (ļoti retos 
gadījumos var būt letāls) (skatīt 2. sadaļā: Īpaša piesardzība, lietojot Ciprinol, 
nepieciešama šādos gadījumos);  

Reti vērojamas blakusparādības (mazāk nekā 1 no 1000, bet vairāk nekā 1 no 10 000 
pacientiem):  

- asins šūnu skaita pārmaiņas (leikopēnija, leikocitoze, neitropēnija, anēmija), 
palielināts vai samazināts asins recēšanas faktors (trombocītu skaits);  

- alerģiska reakcija, pietūkums (tūska) vai pēkšņs ādas un gļotādu pietūkums 
(angioneirotiskā tūska);  

- glikozes līmeņa paaugstināšanās asinīs (hiperglikēmija);  
- apjukums, dezorientācija, trauksme, dīvaini sapņi, depresija vai halucinācijas;  
- kņudēšanas un durstīšanas sajūta, neparasts jutīgums pret maņu kairinājumiem, 

samazināta ādas jutība, trīce, lēkmes (skatīt 2. sadaļā: Īpaša piesardzība, lietojot 
Ciprinol, nepieciešama šādos gadījumos) vai reibonis;  

- redzes traucējumi (diplopija);  
- troksnis ausīs, dzirdes zudums, dzirdes traucējumi;  
- ātra sirdsdarbība (tahikardija);  
- asinsvadu paplašināšanās (vazodilatācija), zems asinsspiediens vai ģībonis;  
- elpas trūkums, arī astmas simptomi;  
- aknu darbības traucējumi, dzelte (holestātiska dzelte) vai hepatīts;  
- palielināta jutība pret gaismu (skatīt 2. sadaļā: Īpaša piesardzība, lietojot Ciprinol, 

nepieciešama šādos gadījumos);  
- sāpes muskuļos, locītavu iekaisums, muskuļu tonusa palielināšanās vai krampji;  
- nieru mazspēja, asins vai kristālu piejaukums urīnam (skatīt 2. sadaļā: Īpaša 

piesardzība, lietojot Ciprinol, nepieciešama šādos gadījumos), urīnceļu iekaisums;  
- šķidruma aizture vai izteikta svīšana;  
- recēšanas faktora (protrombīna) koncentrācijas novirze no normas vai paaugstināta 

enzīma amilāzes koncentrācija.  
 

 
Ļoti vērojamas blakusparādības (mazāk nekā 1 no 10 000 pacientiem):  

- specifisks sarkano asins šūnu skaita samazināšanās veids (hemolītiskā anēmija); 
bīstams noteikta veida balto asins šūnu skaita samazinājums (agranulocitoze); sarkano 
un balto asins šūnu un trombocītu skaita samazinājums (pancitopēnija), kas var būt 
letāls; un kaulu smadzeņu nomākums, kas arī var būt letāls (skatīt 2. sadaļā: Īpaša 
piesardzība, lietojot Ciprinol, nepieciešama šādos gadījumos);  

- smagas alerģiskas reakcijas (anafilaktiska reakcija vai anafilaktiskais šoks, kas var būt 
letāls, seruma slimība) (skatīt 2. sadaļā: Īpaša piesardzība, lietojot Ciprinol, 
nepieciešama šādos gadījumos);  

- psihiskā stāvokļa traucējumi (psihotiskas reakcijas) (skatīt 2. sadaļā: Īpaša 
piesardzība, lietojot Ciprinol, nepieciešama šādos gadījumos);  

- migrēna, koordinācijas traucējumi, nestabila gaita (gaitas traucējumi), ožas 
traucējumi, spiediens uz galvas smadzenēm (intrakraniālais spiediens);  

- mainīta krāsu uztvere;  
- asinsvadu sieniņu iekaisums (vaskulīts);  
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- aizkuņģa dziedzera iekaisums;  
- aknu šūnu bojāeja (aknu nekroze), kas ļoti retos gadījumos izraisa dzīvībai bīstamu 

aknu mazspēju;  
- mazi, punktveida asinsizplūdumi zem ādas (petehijas); dažāda veida izsitumi uz ādas 

(piemēram, iespējami letāls Stīvensa-Džonsona sindroms vai toksiskā epidermas 
nekrolīze);  

- muskuļu vājums, cīpslas iekaisums, cīpslas pārrāvums – īpaši lielās cīpslas, kas 
atrodas potītes aizmugurē (Ahileja cīpsla) (skatīt 2. sadaļā: Īpaša piesardzība, lietojot 
Ciprinol, nepieciešama šādos gadījumos), myasthenia gravis simptomu 
pastiprināšanās (skatīt 2. sadaļā: Īpaša piesardzība, lietojot Ciprinol, nepieciešama 
šādos gadījumos).  

 

 
Biežums nav zināms (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem):  

-  ar nervu sistēmu saistīti traucējumi, piemēram, sāpes, dedzinoša sajūta, tirpšana, 
locekļu nejutīgums un/vai vājums;  

-  reti sastopami, smagi izsitumi, kuru izraisa galvenokārt zāles (akūta ģeneralizēta 
eksantematoza pustuloze – AĢEP);  

-  pārmērīgi ātrs sirdsdarbības ritms, dzīvībai bīstams neregulārs sirdsdarbības 
ritms, sirdsdarbības ritma pārmaiņas (QT intervāla pagarināšanās 
elektrokardiogrammā jeb EKG- atspoguļo sirds elektrisko aktivitāti);  

- palielināts asiņošanas risks (pacientiem, kas lieto līdzekļus asinsreces mazināšanai).  
 
5. KĀ UZGLABĀT CIPRINOL  
 
Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.  
Uzglabāt temperatūrā līdz 30º C.  
 
Derīguma termiņš  
Nelietot Ciprinol pēc derīguma termiņa (EXP:) beigām, kas norādīts uz iepakojuma.  
Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.  
 
Zāles nedrīkst izmest kopā ar saimniecības atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājiet 
farmaceitam par nevajadzīgo zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.  
 
6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA  
Ko satur Ciprinol:  
 
Aktīvā viela ir ciprofloksacīns.  

- Viena apvalkotā tablete satur 291,0 mg ciprofloksacīna hidrohlorīda monohidrāta, kas 
atbilst 250 mg ciprofloksacīna.  

- Viena apvalkotā tablete satur 582,0 mg ciprofloksacīna hidrohlorīda monohidrāta, kas 
atbilst 500 mg ciprofloksacīna.  

Citas sastāvdaļas ir mikrokristāliska celuloze, “A” tipa karboksimetilcietes nātrija sāls, 
povidons, kroskaramelozes nātrija sāls, koloidāls bezūdens silīcija dioksīds un magnija 
stearāts tablešu kodolā, kā arī hidroksipropilmetilceluloze, talks, titāna dioksīds (E 171) un 
propilēnglikols tablešu apvalkā.  
 
Ārējais izskats un iepakojums  
250 mg apvalkotās tabletes ir baltas, apaļas un ar dalījuma līniju vienā pusē.  
500 mg apvalkotās tabletes ir baltas, ovālas un ar dalījuma līniju vienā pusē.  
Tableti var sadalīt divās vienādās daļās.  
 
Ciprinol apvalkotās tabletes ir pieejamas kārbiņās ar blisteriem pa 10 apvalkotām tabletēm.  



Saskaņots ZVA 08.10.2013. 

8 

 

KRKA 
Ciprinol 250 mg  

Primārā iepakojuma tulkojums 

apvalkotās tabletes 
Ciprofloksacīns 
 
Vai 
 
KRKA 
Ciprinol 500 mg  
apvalkotās tabletes 
Ciprofloksacīns 
 
Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs:  
KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija  
 
Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam kontaktēties ar Reģistrācijas apliecības 
īpašnieka vietējo pārstāvniecību.  
 

Teksta pēdējās pārskatīšanas datums: 2013. gada jūlijs. 
 
Ciprinol 250 mg apvalkotās tabletes reģistrācijas Nr._______________  
 
Ciprinol 500 mg apvalkotās tabletes reģistrācijas Nr._______________  
 
 
Paralēli importēto zāļu atļaujas turētājs, pārmarķētājs un pārpakotājs: SIA "Jelgavfarm",  
Zemgales prospekts 3, Jelgava, LV-3001, tel.63022249 
 


