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Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam  

 

Dexamethason Krka 0,5 mg tabletes 

Dexamethasonum 

 

 

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.  
- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. 

- Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam. 

- Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem 

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes. 

- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. 

 

Šajā instrukcijā varat uzzināt:  

1. Kas ir Dexamethason Krka un kādam nolūkam tās lieto 

2. Kas Jums jāzina pirms Dexamethason Krka lietošanas 

3. Kā lietot Dexamethason Krka 

4. Iespējamās blakusparādības 

5. Kā uzglabāt Dexamethason Krka  

6. Iepakojuma saturs un cita informācija 

 

 

1. Kas ir Dexamethason Krka un kādam nolūkam tās lieto  

 

Deksametazons ir sintētisks glikokortikoīds. Glikokortikoīdi ir virsnieru garozas hormoni. 

Šīs zāles ir ieteicamas nepietiekamas dabīgo glikokortikoīdu sekrēcijas aizstājterapijai virsnieru 

garozas mazspējas, kā arī iedzimtas virsnieru garozas slimības (iedzimtas virsnieru hiperplāzijas) 

gadījumos. 

Tā kā šīm zālēm ir raksturīga arī pretiekaisuma, pretsāpju un antialerģiska iedarbība, turklāt to 

lietošana nomāc imūnās sistēmas darbību, tās ir ieteicamas reimatisko slimību, sistēmisku saistaudu 

slimību, alerģiju un ādas slimību, acu slimību, kuņģa–zarnu trakta patoloģiju, elpceļu slimību, asins un 

nieru patoloģiju, noteiktu vēža formu un pēctransplantācijas orgānu atgrūšanas ārstēšanai. 

Iekaisīgu reimatisko slimību (galvenokārt reimatoīda artrīta) gadījumos zāles galvenokārt iesaka 

simptomātiskai un pārejas terapijai (laikā, kad vēl nav parādījusies galveno terapijai izmantojamo zāļu 

iedarbība vai apstākļos, kad nav sasniegts apmierinošs efekts, lietojot jau nozīmētās zāles). 

 
 

2. Kas Jums jāzina pirms Dexamethason Krka lietošanas 

 

Nelietojiet Dexamethason Krka šādos gadījumos: 
- ja Jums ir alerģija pret deksametazona fosfātu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu 

sastāvdaļu. 

Jūs nedrīkstat lietot deksametazonu arī akūtu vīrusu, baktēriju un sistēmisku sēnīšu infekciju (ja šīs 

infekcijas netiek piemērotā veidā ārstētas) vai Kušinga sindroma (iestājas, lietojot lielas 

glikokortikoīdu devas) gadījumā, kā arī vakcinējoties ar dzīvām vakcīnām un bērna zīdīšanas periodā 

(izņemot ārkārtas gadījumus). 

Pacientiem ar smagiem asinsreces traucējumiem nav atļauts izdarīt intramuskulāras zāļu injekcijas. 

 

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā 

Pirms Dexamethason Krka lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.  

Īpaša piesardzība, lietojot Dexamethason Krka, nepieciešama šādos gadījumos: 

- ja Jums agrāk deksametazona vai jebkuras citas glikokortikoīdu grupas vielas lietošanas laikā ir 

bijušas smagas nevēlamas blakusparādības; 

- ja Jums ir hroniska nieru mazspēja; 

- ja Jums ir aknu ciroze vai hroniska aknu mazspēja; 

- ja Jums ir samazināta vairogdziedzera aktivitāte (hipotireoidisms); 
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- ja Jums ārstē paaugstinātu asinsspiedienu; 

- ja Jums ārstē sirds mazspēju; 

- ja Jums nesen ir bijusi sirdslēkme; 

- ja Jums ārstē diabētu; 

- ja Jums ārstē kuņģa–zarnu trakta slimību; 

- ja Jums ārstē tuberkulozi; 

- ja Jums ārstē epilepsiju; 

- ja Jums ārstē asins trombu izraisītu asinsvadu nosprostojumu (trombemboliju); 

- ja Jums ārstē strauju muskuļu nogurdināmību (myasthenia gravis); 

- ja Jums ārstē glaukomu; 

- ja Jums ārstē garīgu slimību (psihozi vai psihoneirozi); 

- ja Jums ir grūtniecība vai ja to plānojat. 

 

Jums ir jākonsultējas ar savu ārstu, ja pēc deksametazona lietošanas beigām novērojat šādas parādības: 

drudzi, izdalījumus no deguna, acu konjunktīvas piesārtumu, galvassāpes, reiboni, miegainību vai 

aizkaitināmību, sāpes muskuļos un locītavās, vemšanu, ķermeņa masas samazināšanos, nespēku vai 

krampjus. 

Ja deksametazona terapijas laikā Jūs saslimstat un Jums parādās infekcijas pazīmes (piemēram, 

drudzis, klepus, galvassāpes, sāpes muskuļos vai locītavās, kuņģa–zarnu trakta darbības traucējumi vai 

apgrūtināta urinācija), Jums ir jāsazinās ar savu ārstu. 

Pirms dzīvu vīrusu vakcīnas ievades Jums ir jāpastāsta savam ārstam, ka ārstējaties ar deksametazonu. 

Jums savam ārstam ir jāpastāsta arī par to, ka ārstēšana ar deksametazonu Jums ir pārtraukta mazāk 

nekā 14 dienas pirms vakcinācijas. 

Ja vēl neesat pārslimojis vējbakas, deksametazona terapijas laikā Jums ir jāizvairās no kontakta ar 

vējbaku slimniekiem un ar vējbaku vīrusu inficētām personām. Ja tomēr ar šādiem slimniekiem esat 

saskāries, Jums pēc iespējas drīzāk ir jāmeklē medicīniska palīdzība. 

Ja Jūs tiekat ārstēts ar kortikosteroīdiem imūnsupresīvās devās un neesat slimojuši ar vējbakām, 

ieteicams veikt pasīvo imunizāciju. 

Ja terapijas laikā vai pēc tās beigām gūstat smagu traumu, smagi saslimstat vai ja Jums ir 

nepieciešama ķirurģiska operācija, pastāstiet savam ārstam, ka lietojat deksametazonu. 

Pirms plānotiem ādas alerģijas testiem pastāstiet savam ārstam, ka lietojat deksametazonu. 

 

Bērni 

Ja ar deksametazonu ārstē Jūsu bērnu, terapijas laikā Jums ir jānovēro tā augšana un attīstība un par to 

jākonsultējas ar ārstu. 

Deksametazonu nedrīkst lietot priekšlaicīgi dzimušiem jaundzimušajiem ar elpošanas traucējumiem. 

 

Citas zāles un Dexamethason Krka 
Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu 

lietot, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes. 

Informējiet savu ārstu vai farmaceitu par to, ka lietojat: 
- zāles, kas atvieglo sāpes vai mazina drudzi (arī aspirīnu); 

- zāles tuberkulozes ārstēšanai (rifampicīnu); 

- zāles baktēriju, vīrusu un sēnīšu infekciju ārstēšanai (piemēram, eritromicīnu, indinaviru, 

ketokonazolu); 

- zāles epilepsijas ārstēšanai (karbamazepīnu, fenitoīnu, fenobarbitālu, primidonu); 

- pretvēža zāles (aminoglutetimīdu, talidomīdu); 

- zāles, kas mazina deguna aizsprostojumu (efedrīnu); 

- zāles diabēta ārstēšanai; 

- zāles paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai; 

- zāles, kas pastiprina urīna izvadi (diurētiskos līdzekļus); 

- zāles zarnu parazītu invāzijas ārstēšanai (albendazolu); 

- zāles sirds mazspējas ārstēšanai (uzpirkstītes glikozīdus); 

- zāles, kas samazina kuņģa sulas skābumu (antacīdos līdzekļus); 

- zāles asins trombu veidošanās profilaksei; 

- pretapaugļošanās līdzekļus (kontracepcijas tabletes). 
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Dexamethason Krka kopā ar uzturu un dzērienu 

Ja terapija ir ilgstoša, Jums ir ieteicams šīs zāles lietot ēdienreizes laikā vai pēc tās. Deksametazona 

terapijas laikā Jums ir jāierobežo lielu nātrija (sāls) daudzumu saturošas pārtikas lietošana. 

 

Grūtniecība un barošana ar krūti 

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat 

grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu. 

Tā kā deksametazona lietošanas drošība grūtniecības laikā nav noteikta, lēmumu par iespēju zāles 

lietot grūtniecības periodā pieņems ārsts. 

Ja deksametazona lietošanas laikā Jums iestājas grūtniecība, pēc iespējas drīzāk konsultējieties ar savu 

ārstu par turpmākās terapijas iespējām. 

Ja grūtniecības laikā esat ārstēta ar deksametazonu, pirms dzemdībām pastāstiet par to savam ārstam. 
Deksametazons izdalās mātes pienā, tādēļ terapijas laikā bērna zīdīšana ir jāpārtrauc.  

 

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana  

Nav zināms, ka šīs zāles ietekmētu spēju vadīt transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus. 

 

Dexamethason Krka satur laktozi 

Ja ārsts ir teicis, ka jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu. 

 

3. Kā lietot Dexamethason Krka  

 

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet 

savam ārstam vai farmaceitam. 

 

Pieaugušajiem ieteicamā sākumdeva ir no 1 līdz 18 tabletēm (0,5 - 9 mg) dienā. Balstdevas lielums 

parasti ir no 1 līdz 6 tabletēm (0,5 - 3 mg) dienā. Dienas devu var sadalīt 2 - 4 reizes devās. 

Tabletes ir jānorij veselas, ēdienreizes laikā vai pēc tās, kopā ar nelielu daudzumu šķidruma. 

 

Par terapijas ilgumu Jūs informēs ārsts. Terapijai tuvojoties beigām, zāļu deva ir jāsamazina 

pakāpeniski – vairāku secīgu dienu laikā vai pat ilgākā laika posmā. Precīzus norādījumus Jūs 

saņemsiet no sava ārsta. 

 

Lietošana bērniem 

Bērniem parastā deva ir 0,02 - 0,1 mg/kg ķermeņa masas. Bērniem precīzo devas lielumu noteiks 

ārsts. 

 

Ja esat lietojis Dexamethason Krka vairāk nekā noteikts  

Ja esat lietojis lielāku zāļu devu nekā noteikts, nekavējoties konsultējieties ar savu ārstu. 

 

Ja esat aizmirsis lietot Dexamethason Krka 

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. 

Ja esat aizmirsis lietot šīs zāles, nākamo devu lietojiet paredzētajā laikā – devu lietošanas shēma Jums 

nav jāmaina. 

 

Ja pārtraucat lietot Dexamethason Krka 

Kad patoloģijas, kas ir radījušas nepieciešamību lietot šīs zāles, ir izzudušas, deksametazona lietošanu 

nepārtrauciet. Pārtraukt terapiju pēc savas iniciatīvas var būt ļoti bīstami. Ja terapiju pārtrauksiet pārāk 

drīz, var pasliktināties ar slimību saistītais stāvoklis. Ja zāļu devu samazināsiet pārāk strauji vai 

pārtrauksiet terapiju pārāk agri, pēc terapijas pārtraukšanas ir iespējams glikokortikoīdu abstinences 

sindroms. Šī sindroma pazīmes var būt tādi simptomi kā, piemēram, drudzis, izdalījumi no deguna, 

konjunktīvas piesārtums, galvassāpes, reibonis, miegainība vai aizkaitināmība, sāpes muskuļos un 

locītavās, vemšana, ķermeņa masas samazināšanās, nespēks un krampji. Ja terapiju pārtrauksiet pārāk 

agri, un parādīsies daži no minētajiem simptomiem, Jums pēc iespējas drīzāk ir jākonsultējas ar savu 

ārstu. 
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Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam. 
 

 

4. Iespējamās blakusparādības 

 

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. 

 

Nevēlamās blakusparādības galvenokārt ir saistītas ar ilgstošu terapiju ar lielām deksametazona 

devām. 

Novērojot jebkuru no sekojošajām blakusparādībām, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu: 

- pēkšņa asinsspiediena paaugstināšanās, spēcīgas galvassāpes, vemšana; 

- sirdsdarbības izmaiņas; 

- asiņošana kuņģa–zarnu traktā (asins vemšana, melni izkārnījumi); 

- sāpes vēderā; 

- pēkšņas spēcīgas sāpes ekstremitātēs vai mugurā; 

- pēkšņa tūska; 

- smagi psihiski traucējumi vai personības izmaiņas; 

- pēkšņa infekcija. 

Šīs ir smagas blakusparādības, tādēļ Jums ir nepieciešama steidzama medicīniska palīdzība. 

 

Novērojot jebkuru no šīm blakusparādībām, informējiet savu ārstu: 
- bezmiegs; 

- vertigo; 

- krampji; 

- žagas; 

- muskuļu vājums; 

- tūska; 

- ādas punktveida asiņošana vai intensīva asiņošana zem ādas; 

- pārlieks apmatojums; 

- menstruālā cikla traucējumi; 

- palēnināta bērna augšana. 

Šīs ir vieglas deksametazona lietošanas izraisītas nevēlamas blakusparādības. 

 

Deksametazona lietošana parasti izraisa lēnāku brūču dzīšanu, samazina ādas biezumu un elastību, 

rada svītras uz ādas (strijas) un izraisa sejas pietvīkumu, kā arī pastiprinātu svīšanu. Pēc ilgstošas zāļu 

lietošanas parādās steroīdu izraisītas pinnes. 

Retākas nevēlamas blakusparādības ir paaugstinātas jutības reakcijas, trombu veidošanās asinsrites 

sistēmā, impotence, slikta dūša un nespēks. 

Ilgstoša deksametazona lietošana var izraisīt glaukomu, kataraktu un acs ābolu izspiešanos 

(eksoftalmu), kā arī paaugstinātu asinsspiedienu vai acs iekšējo spiedienu. 

 
Ziņošana par blakusparādībām 

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz 

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām 

arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 

67078428. 

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz 

plašāku informāciju par šo zāļu drošumu. 

 

 

5. Kā uzglabāt Dexamethason Krka 

 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 
 

Nelietot šūs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma pēc Derīgs līdz/EXP. 

Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu. 

http://www.zva.gov.lv/?id=613&sa=613&top=3
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Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. 

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai sargātu no gaismas un mitruma. 

 
 

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras 

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi. 

 

 

6. Iepakojuma saturs un cita informācija 

 

Ko Dexamethason Krka satur 

- Aktīvā viela ir deksametazons (Dexamethasonum). Katra tablete satur 0,5 mg deksametazona. 

- Citas sastāvdaļas (palīgvielas) ir laktozes monohidrāts, kukurūzas ciete, povidons, talks, 

magnija stearāts un bezūdens koloidāls silīcija dioksīds. 

 

Dexamethason Krka ārējais izskats un iepakojums 
Baltas, apaļas, plakanas tabletes ar dalījuma līniju vienā pusē. 

Dalījuma līnija nav paredzēta tabletes salaušanai. 
 
Pieejamas blisteros pa 10 tabletēm kastītē. 
 

Izsniegšanas kārtība 

Recepšu zāles. 

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs  

KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija 

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 05/2013 


