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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INSTRUKCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM 

 

Normatens 5.0 mg+0.5 mg+0.1 mg apvalkotās tabletes 

Clopamidum, dihydroergocristinum, reserpinum 

 

 

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 Normatens 5.0 mg+0.5 mg+0.1 mg apvalkotās tabletes un kādam nolūkam tās lieto 

2. Pirms Normatens 5.0 mg+0.5 mg+0.1 mg apvalkoto tablešu lietošanas 

3. Kā lietot Normatens 5.0 mg+0.5 mg+0.1 mg apvalkotās tabletes 

4. Iespējamās blakusparādības 

5 Kā uzglabāt Normatens 5.0 mg+0.5 mg+0.1 mg apvalkotās tabletes  

6. Sīkāka informācija 

 

 

1. KAS IR NORMATENS 5.0 MG+0.5 MG+0.1 MG APVALKOTĀS TABLETES UN 

KĀDAM NOLŪKAM TĀS LIETO 

 

Normatens 5.0 mg+0.5 mg+0.1 mg apvalkotās tabletes sastāv no trim aktīvām vielām, kas samazina 

asinsspiedienu: rezerpīna, klopamīda un dihidroergokristīna. Šo trīs aktīvo vielu apvienošana vienā 

tabletē ļauj lietot zemāku katras aktīvās vielas devu, samazināt blakusparādību risku un padarīt zāļu 

lietošanu daudz ērtāku.  

Rezerpīns pazemina asinsspiedienu, ietekmējot noteiktu nervu impulsu pārvadi centrālā nervu 

sistēmā. Tas paplašina asinsvadus (rezultātā pazeminot asinsspiedienu) un izraisa bradikardiju 

(palēnina sirdsdarbību).  

Klopamīds ir diurētisks (urīndzenošs) līdzeklis. Tas palielina šķidruma un nātrija jonu izdalīšanos no 

organisma, samazinot arteriālo asinsspiedienu.  

Dihidroergokristīns, ietekmējot centrālo nervu sistēmu, samazina asinsvadu gludās muskulatūras 

tonusu un pazemina arteriālo asinsspiedienu.  

Tā kā Normatens 5.0 mg+0.5 mg+0.1 mg apvalkotās tabletes izraisa pastāvīgu asinsspiediena 

pazemināšanos, tās lieto visu hipertensijas formu ārstēšanai gadījumos, kad viena aktīvā viela 

pietiekami nesamazina arteriālo asinsspiedienu.  

 

 

2. PIRMS NORMATENS 5.0 MG+0.5 MG+0.1 MG APVALKOTO TABLEŠU 

LIETOŠANAS 

 

Nelietojiet Normatens 5.0 mg+0.5 mg+0.1 mg apvalkotās tabletes šādos gadījumos 

- ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret sulfonamīdiem, rezerpīnu, ergotamīna alkaloīdiem 

vai kādu citu Normatens 5.0 mg+0.5 mg+0.1 mg apvalkoto tablešu sastāvdaļu,  

- ja Jums ir zems kālija līmenis asinīs, kas nepakļaujas ārstēšanai, 

- ja esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti. 

 

Īpaša piesardzība, lietojot Normatens 5.0 mg+0.5 mg+0.1 mg apvalkotās tabletes, nepieciešama 

šādos gadījumos 
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- Pacientiem ar diabētu vai glikozes tolerances traucējumiem, jo zāles var paaugstināt glikozes 

līmeni asinīs (glikozes līmenis asins serumā periodiski jākontrolē, ja nepieciešams, jāpielāgo 

pretdiabēta līdzekļa deva). 

- Pacientiem ar urīnskābes diatēzi nevajadzētu lietot šīs zāles, jo tās var paaugstināt urīnskābes 

līmeni asinīs. 

- Pacientiem ar nieru mazspēju zāles var kaitīgi ietekmēt nieres, kā arī var pavājināties zāļu 

iedarbība. Pacientiem ar smagu aknu un nieru mazspēju zāles lietot neiesaka.  

 

Pacienti, kas lieto Normatens 5.0 mg+0.5 mg+0.1 mg apvalkotās tabletes, nedrīkst lietot alkoholu 

(skat. apakšpunktu Citu zāļu lietošana). Jāatceras, ka pilnīga Normatens 5.0 mg+0.5 mg+0.1 mg 

apvalkoto tablešu iedarbība, līdzīgi kā citiem antihipertensīviem līdzekļiem, būs jūtama dažas dienas 

līdz pat 2 nedēļas pēc zāļu lietošanas uzsākšanas, tāpēc ārstēšanās sākumā var šķist, ka zāles 

pietiekami nepalīdz.  

 

Svarīga informācija par kādu no sastāvdaļām 

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

Citu zāļu lietošana 

Dažas zāles var pastiprināt Normatens 5.0 mg+0.5 mg+0.1 mg apvalkoto tablešu iedarbību. Tās ir: 

- Visas zāles, kas pašas samazina asinsspiedienu (zāles, ko lieto hipertensijas ārstēšanai). 

- Kortikosteroīdi (piemēram, hidrokortizons, metilprednizolons, deksametazons) un nesteroīdie 

pretiekaisuma līdzekļi (piemēram, bezrecepšu pretsaaukstēšanās līdzekļi). 

Un pretēji, Normatens 5.0 mg+0.5 mg+0.1 mg apvalkotās tabletes var izmainīt citu zāļu iedarbības 

spēku:  

- Litiju saturošas zāles (piemēram, litija karbonāts). 

- Iekšķīgi lietojami prettrombotiski līdzekļi (piemēram, acenokumarols, tiklopidīns, 

acetilsalicilskābe).  

- Zāles, kas depresīvi iedarbojas uz centrālo nervu sistēmu (piemēram, fenobarbitāls, 

diazepāms, nitrazepāms). 

- MAO inhibitori (piemēram, moklobemīds)  

- Levodopa (pretparkinsonisma līdzeklis). 

 

Tāpēc pirms jebkuru jaunu zāļu lietošanas (ieskaitot bezrecepšu zāles) pacientam jākonsultējas ar 

ārstu. Jāpatur prātā, ka Normatens 5.0 mg+0.5 mg+0.1 mg apvalkotās tabletes pastiprina alkohola 

kaitīgo iedarbību uz smadzenēm, tāpēc zāļu lietošanas laikā alkoholu lietot nedrīkst.  

 

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, 

ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes. 

 

Normatens 5.0 mg+0.5 mg+0.1 mg apvalkoto tablešu lietošana kopā ar uzturu 

Zāles jālieto ēšanas laikā vai uzreiz pēc maltītes. 

 

Grūtniecība un zīdīšanas periods 

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. 

 

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana  

Var rasties pārmērīgs vājums un ortostātiskā hipotensija (reibonis un vājums, mainot pozīciju no 

guļus (sēdus) uz stāvus), tāpēc zāļu lietošanas laikā nevajadzētu vadīt transportlīdzekļus un apkalpot 

mehānismus.  

 

 

3. KĀ LIETOT NORMATENS 5.0 MG+0.5 MG+0.1 MG APVALKOTĀS TABLETES 

 

Vienmēr lietojiet Normatens 5.0 mg+0.5 mg+0.1 mg apvalkotās tabletes tieši tā, kā ārsts Jums 

stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.  

Ja Jums liekas ka Normatens 5.0 mg+0.5 mg+0.1 mg apvalkoto tablešu iedarbība ir par stipru vai par 

vāju, konsultējieties ar  ārstu vai farmaceitu. 
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Ārsts nosaka devu individuāli katram pacientam.  

Pieaugušiem: 

Sākuma deva parasti ir 1 apvalkotā tablete dienā. Atkarā no terapijas efekta, blakusparādībām vai to 

pasliktināšanās devu var palielināt līdz trim apvalkotām tabletēm dienā. Devu sadala trim reizēm. 

UZMANĪBU: Devu drīkst palielināt tikai ārsts.  

Kad vēlamais efekts ir sasniegts, balstdeva efekta uzturēšanai parasti ir 1 apvalkotā tablete dienā. 

Dažiem pacientiem efektīvā balstdeva ir pa 1 apvalkotai tabletei pārdienās. Dažreiz tomēr jālieto divas 

apvalkotās tabletes dienā, sadalot šo devu divām reizēm, atsevišķos gadījumos – trīs apvalkotās 

tabletes dienā, sadalot šo devu trim reizēm (lielākas devas nedrīkst lietot).  

Zāles jālieto ēšanas laikā vai uzreiz pēc maltītes.  

 

Bērniem: 

Ordinēt nedrīkst. 

 

Gados veciem pacientiem: 

Deva nav jāpielāgo, tomēr, lietojot zāles šai vecuma grupā, jāievēro īpaša piesardzība, jo gados 

veciem cilvēkiem novēro paaugstinātu jutību pret asinsspiediena izmaiņām un elektrolītu līdzsvara 

traucējumiem. 

 

Pacientiem ar aknu un nieru mazspēju: 

Pacientiem ar smagu aknu un nieru mazspēju zāles lietot neiesaka.   

 

Ja esat lietojis Normatens 5.0 mg+0.5 mg+0.1 mg apvalkotās tabletes vairāk nekā noteikts 

Pārdozējot Normatens 5.0 mg+0.5 mg+0.1 mg apvalkotās tabletes, var attīstīties dzīvībai bīstami 

simptomi, kā pēkšņa arteriālā asinsspiediena pazemināšanās, samaņas zudums, elpošanas traucējumi. 

Citi pārdozēšanas simptomi ir šādi: slikta dūša, vemšana, caureja, galvassāpes, karstuma viļņi, slāpes, 

pazemināts kālija līmenis asinīs, muskuļu vājums, bradikardija (palēnināta sirdsdarbība), sirds ritma 

traucējumi, depresija un koma.  

 

Ja esat aizmirsis lietot Normatens 5.0 mg+0.5 mg+0.1 mg apvalkotās tabletes 

Ja esat aizmirsis ieņemt Normatens 5.0 mg+0.5 mg+0.1 mg apvalkotās tabletes, dariet to tiklīdz 

atceraties. Tomēr, ja nākamās tabletes lietošanas laiks ir ļoti tuvu, izlaidiet aizmirsto devu. Nelietojiet 

dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu! 

 

 

4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 

 

Tāpat kā citas zāles, Normatens 5.0 mg+0.5 mg+0.1 mg apvalkotās tabletes var izraisīt 

blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. 

 

Ja parādās tādi simptomi kā slikta dūša, vemšana, muskulatūras spazmas, reibonis, vājums, mainot 

ķermeņa pozīciju no guļus (sēdus) uz stāvus, muskulatūras vājums, sāpes īkšķa apvidū, pastiprinātas 

slāpes, asins recēšanas traucējumi, depresija, Normatens 5.0 mg+0.5 mg+0.1 mg apvalkoto tablešu 

lietošana jāpārtrauc un jāgriežas pie ārsta.  

Dažos gadījumos pacientiem, kas lieto Normatens 5.0 mg+0.5 mg+0.1 mg apvalkotās tabletes, var 

rasties citas nevēlamās blakusparādības. 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 NORMATENS 5.0 MG+0.5 MG+0.1 MG APVALKOTĀS TABLETES 

 

Uzglabāt sausā vietā temperatūrā līdz 25°C. Sargāt no gaismas. 

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. 
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Nelietojiet Normatens 5.0 mg+0.5 mg+0.1 mg apvalkotās tabletes pēc derīguma termiņa 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 Normatens 5.0 mg+0.5 mg+0.1 mg apvalkotās tabletes satur  

 

- Aktīvās vielas ir klopamīds 5.0 mg, dihidroergokristīns 0.5 mg un rezerpīns 0.1 mg. 

- Citas sastāvdaļas ir laktoze, kartupeļu ciete, polivinilpirolidons, talks, magnija stearāts, 

saharoze, arābijas gumija, polioksietilēnglikols 6000.  

 

 

Normatens 5.0 mg+0.5 mg+0.1 mg apvalkoto tablešu ārējais izskats un iepakojums 

 

Al/PVH folijas blisteri, katrā pa 20 apvalkotām tabletēm. 

Kartona kastītē pa 1 vai 2 blisteriem, pievienota lietošanas instrukcija.  

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs 

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks 

SIA Meda Pharma 

Vienības gatve 109 

Rīga LV-1058 

Latvija 

 

Ražotājs 

ICN Polfa Rzeszów S. A. 

35-959 Rzeszów, ul. Przemysłowa 2 

Polija 

 

 

Šī lietošanas instrukcija akceptēta  

 

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama pie Reģistrācijas Apliecības Īpašnieka: 

tel: +371 67616137, fakss: +371 66117360.  


