
Saskaņots ZVA 18.03.2010. 

 1

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 
COLDANGIN 1,5 mg/ 0,8 mg sūkājamās tabletes 

Dichlorbenzylii alcoholum/ Amylmetacresolum 
 

Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu 
informāciju. 
Šīs zāles ir pieejamas bez receptes.Lietojiet COLDANGIN sūkājamās 
tabletes saskaņā ar lietošanas instrukciju, lai no zāļu lietošanas panāktu 
vislabākos rezultātus.  

- Saglabājiet šo instrukciju. Jums var rasties nepieciešamība izlasīt to 
vēlreiz.  

- Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet 
farmaceitam.  

- Ja slimības simptomi pasliktinās vai Jūsu veselības stāvoklis 
neuzlabojas 8-10 dienu laikā, lūdzu konsultēties ar ārstu. 

- Ja zāļu lietošanas laikā parādās kāda lietošanas instrukcijā 
neminēta blakusparādība, informējiet par to ārstu vai farmaceitu. 

 
Šī lietošanas instrukcija satur: 

1. Kas ir COLDANGIN sūkājāmās tabletes un kādam nolūkam tās 
lieto ? 

2. Kas jāievēro pirms COLDANGIN sūkājāmo tablešu lietošanas? 
3. Kā lietot COLDANGIN sūkājāmās tabletes? 
4. Iespējamās blakusparādības. 
5. COLDANGIN sūkājamo tablešu uzglabāšana. 
6. Pārējā informācija. 

 
1. KAS IR COLDANGIN SŪKĀJAMĀS TABLETES UN KĀDAM 

NOLŪKAM TĀS LIETO? 
 
COLDANGIN sūkājamās tabletes lieto mutes dobuma un rīkles 
iekaisuma saslimšanu ārstēšanai. 
COLDANGIN sūkājamās tabletes satur divas savstarpēji viena otru 
papildinošas antiseptiskas vielas, kas darbojas uz visbiežāk sastopamo 
baktēriju spektru. Tabletei, izkūstot mutē, vienlaicīgi tiek dezinficēts 
mutes dobums un rīkle. 
 
COLDANGIN sūkājamās tabletes lieto šādos gadījumos: 
Mutes dobuma un rīkles iekaisumu un katarālu infekciju ārstēšanai 
(piem., smaganu iekaisumi, mutes gļotādas čūlaini iekaisumi, rīkles un 
balsenes iekaisumi, aizsmakums un kakla sāpes).  
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2. KAS JĀIEVĒRO PIRMS COLDANGIN SŪKĀJAMO TABLEŠU 
LIETOŠANAS 

 
Nelietojiet COLDANGIN sūkājamās tabletes: 
- ja Jums ir paaugstināta jutība (alerģija) pret 2,4- dihlorbenzilspirtu, 6-n- 
amil- m- krezolu vai pret kādu citu no COLDANGIN sastāvdaļām, 
- bērniem līdz 6 g.v., jo pastāv aizrīšanās risks. 
 
Īpaša piesardzība lietojot COLDANGIN sūkājamās tabletes 
nepieciešama, 

- fenilketonūrijas slimniekiem, jo sastāvā esošais aspartāms ir 
fenilalanīna avots. 

- COLDANGIN sūkājamās tabletes nesatur cukuru un tādēļ tās var 
lietot diabēta slimnieki. 

- ja zāļu lietošanas laikā sūdzības saglabājas vai pastiprinās, 
konsultēties ar ārstu. 

 
COLDANGIN un citu zāļu lietošana 
Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, ko Jūs lietojat vai esat 
lietojis pēdējā laikā, arī par tādām, ko izsniedz bez receptes. 
Lietojot medikamentus, kas satur antibiotikas, darbība var pavājināties. 
COLDANGIN sūkājamās tabletes tādēļ labāk nelietot vienlaikus ar 
šādiem medikamentiem. 
Ja neesat pārliecināts, ka starp COLDANGIN un kādām citām zālēm, ko 
lietojat, pastāv mijiedarbība, jautājiet par to savam ārstējošajam ārstam. 
 
COLDANGIN mijiedarbība ar uzturu un dzērieniem 
Vienlaicīgi lietojot uzturu un dzērienus kopā ar COLDANGIN 
sūkājamām tabletēm, COLDANGIN darbība var pavājināties. Tādēļ 
COLDANGIN ieteicams lietot starp ēdienreizēm un neuzdzerot 
šķidrumu. 
 
Grūtniecība un zīdīšana 
Par COLDANGIN sūkājamo tablešu lietošanu grūtniecības un zīdīšanas 
laikā jautājiet padomu savam ārstam. Viņš izlems vai Jūs šīs zāles varat 
lietot. 
Pirms uzsākt zāļu lietošanu, jautājiet padomu ārstam vai farmaceitam. 
 
Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus 
Nav nepieciešama īpaša piesardzība. 
Svarīga informācija par kādu no COLDANGIN sūkājamo tablešu 
sastāvdaļām 
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Šīs zāles satur aspartāmu. Aspartāms ir feinalanīna avots un tādēļ var 
nelabvēlīgi ietekmēt ar fenilketonūriju slimojošus pacientus. 
 
3. KĀ LIETOT COLDANGIN SŪKĀJAMĀS TABLETES 
 
Lietojiet vienmēr COLDANGIN sūkājamās tabletes kā norādīts 
lietošanas instrukcijā. Ja neesiet pārliecināts, jautājiet ārstam vai 
farmaceitam. 
Lietošanas veids: tabletei ļaujiet lēnām izkust mutē. 
Nelietot vienlaicīgi ar pārtiku un dzērieniem. 
Devas: ja ārsts nav ordinējis citādi, parastā deva ir: 
akūtos gadījumos lieto pa vienai tabletei ik 2-3 stundas, ne vairāk kā 8 
tabletes dienā, profilaktiski pa vienai tabletei 2-3 reizes dienā. 
COLDANGIN sūkājamās tabletes lieto, līdz kamēr izzūd akūtie 
simptomi, parasti 8- 10 dienas. 
COLDANGIN neiesaka lietot bērniem, jaunākiem par 6 g.v. 
Jautājiet ārstam vai farmaceitam, gadījumā ja liekas, ka COLDANGIN 
darbība ir pārāk spēcīga vai pārāk vāja. 
Ja esat lietojis vairāk COLDANGIN sūkājamās tabletes nekā 
noteikts 
Līdz šim nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem.  
 
Ja esat aizmirsis ieņemt COLDANGIN sūkājamo tableti 
 
Ja nejauši esat izlaidis kārtējo devu, nekādā ziņā nelietojiet dubultu devu, 
bet gan turpiniet lietot zāles kā parasti. 
Jautājiet ārstam vai farmaceitam, ja Jums ir jautājumi par tālāko zāļu 
lietošanu. 
 
4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
Tāpat kā citas zāles, arī COLDANGIN sūkājamās tabletes var izraisīt 
blakusparādības, kas arī var nebūt sastopamas katram. 
 
Blakusparādības tiek ziņotas šādā biežumā: 
Ļoti biežas  ( ≥ 1/10) 
Biežas  ( ≥ 1/100 līdz < 1/ 10 ) 
Retākas   ( ≥ 1/1,000 līdz < 1/ 100 ) 
Retas   ( ≥ 1/10,000 līdz < 1/ 1,000 ) 
Ļoti retas  ( ≥ 1/10,000) nav zināmas (nav iespējams paredzēt pēc 

pieejamiem datiem ) 
 
Kopumā COLDANGIN sūkājamās tabletes ir labi panesamas. 
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Ādas un zemādas audu reakcijas. 
Retākas: alerģiskas reakcijas. 
Ja novērojat kādas blakusparādības, kas nav minētas lietošanas 
instrukcijā, informējiet ārstu vai farmaceitu. 
 
5. COLGANGIN SŪKĀJAMO TABLEŠU UZGLABĀŠANA 
 
Nelietot zāles, ja beidzies uz iepakojuma norādītais derīguma termiņš. 
Derīguma termiņš beidzas norādītā mēneša pēdējā dienā. 
Uzglabāt istabas temperatūrā līdz 25˚C. Sargāt no gaismas.  
Zāles uzglabāt ārējā iepakojumā.  
Zāles uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. 
 
6. PĀRĒJĀ INFORMĀCIJA 
Ko satur COLDANGIN: 
Aktīvās vielas vienā sūkājamā tabletē :  
2,4- dihlorbenzilspirts  1,5 mg 
6-n- amilmeta-krezols   0,8 mg 
Palīgvielas: aspartāms (E951), palatinīts, citronskābe, mentols, dabiskas 
smaržvielas. 
 
COLDANGIN iepakojuma saturs un izskats 
COLDANGIN  sūkājamās tabletes ir apaļas, plakanas, iedzeltenā krāsā. 
PVH/ alumīnija- blisteriepakojums. Iepakojumā 12 un 24 tabletes 
 
Reģistrācijas apliecības īpašnieks 
SIGMAPHARM Arzneimittel GmbH&CoKG  
Leystraße 129  
1201Vīne  
Austrija 
 
Ražotājs 
MoNo chem-pharm Produkte GmbH 
Leystraße 129  
1200Vīne  
Austrija 
 
Reģistrācijas Nr. 
99-0610 
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