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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM 

 

Norvasc 5 mg tabletes  

(Amlodipinum) 
 

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 NORVASC un kādam nolūkam to lieto 
2. Pirms NORVASC lietošanas 

3. Kā lietot NORVASC 
4. Iespējamās blakusparādības 
5. Kā uzglabāt NORVASC 
6. Sīkāka informācija 

 

1. KAS IR NORVASC UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO 
 

Norvasc pieder pie zāļu grupas, ko sauc par kalcija antagonistiem. 

Norvasc lieto, lai ārstētu paaugstinātu asinsspiedienu (hipertensiju) vai noteikta veida sāpes krūtīs, ko sauc 

par stenokardiju, kuras reta forma ir Princmetāla jeb variantā stenokardija. 
 

Pacientiem ar augstu asinsspiedienu Norvasc atslābina asinsvadus, tādējādi asinis caur tiem izplūst vieglāk. 

Pacientiem ar stenokardiju Norvasc uzlabo asins piegādi sirds muskulim, tādējādi tas saņem vairāk skābekli, 
kā rezultātā tiek novērsta sāpju veidošanās krūtīs. Norvasc nenovērš akūtas stenokardijas izraisītas sāpes 
krūtīs. 

2. PIRMS NORVASC LIETOŠANAS 
 

Nelietojiet Norvasc šādos gadījumos: 

- ja Jums ir paaugstināta jutība (alerģija) pret amlodipīnu vai jebkuru no Norvasc sastāvā esošām 
palīgvielām, kas minētas 6.sadaļā, vai citu kalcija kanālu blokatoru. Tā var izpausties kā nieze, ādas 
apsārtums vai apgrūtināta elpošana. 

- ja Jums ir sirds vārstuļa sašaurinājums (aortāla stenoze), nestabila stenokardija vai kardiogēns šoks, 

- ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti. 
 

Īpaša piesardzība, lietojot Norvasc, nepieciešama šādos gadījumos 

Pastāstiet savam ārstam, ja Jums ir vai kādreiz bijusi kāda no sekojošām veselības problēmām 

• nesena sirds mazspēja (pēdējā mēneša laikā), 

• nopietna asinsspiediena paaugstināšanās (hipertoniskā krīze), 

• aknu slimība. 
 

Bērni: zāļu drošība un efektivitāte tika pētīta 6 līdz 17 gadus veciem zēniem un meitenēm. Norvasc nav 
pētīts bērniem vecumā līdz 6 gadiem. Papildus informāciju jautājiet savam ārstam. 
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Citu zāļu lietošana 
 

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

ko var iegādāties bez receptes. 

Norvasc lietošana kopā ar uzturu 
 

Norvasc var lietot gan pirms, gan pēc ēšanas. 

Grūtniecība 

Pirms Norvasc lietošanas pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam, ja Jūs domājat, ka esat stāvoklī vai ja Jūs 

plānojat grūtniecību. 

Sievietēm dzemdēt spējīgā vecumā jālieto droša kontracepcijas metode. 

Zīdīšanas periods 

Jūs nedrīkstat lietot Norvasc, ja barojat bērnu ar krūti. 
Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu. 
 
 

3.       KĀ LIETOT NORVASC 
 

Parastā Norvasc deva ir viena tablete dienā. Vislabāk tableti lietot vienā un tajā pašā dienas laikā ar ēdienu 

vai dzērienu. 

Bērniem (6-17 gadus veciem) ieteicamā sākuma deva ir 2,5 mg dienā. Maksimālā ieteicamā deva ir 5 mg 
dienā. Amlodipīns 2,5 mg pašlaik nav pieejams, un 2,5 mg devu nevar iegūt no Norvasc 5 mg tabletēm, jo 
šīs tabletes netiek ražotas tā, lai tās varētu sadalīt 2 vienādās daļās. 
 

Vienmēr lietojiet Norvasc tieši tā, kā ārsts Jums nozīmējis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet savam ārstam vai 

farmaceitam. 
 

Svarīgi nepārtraukt zāļu lietošanu. Neatlieciet ārsta apmeklējumu līdz laikam, kad tabletes jau beigušās. 

Ja esat lietojis Norvasc vairāk nekā noteikts 

Pārāk daudz tablešu lietošana vienā reizē var likt Jums justies neveselam. Ja Jūs esat lietojis vairāk tablešu, 
nekā ārsts Jums licis, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu vai griezieties pēc palīdzības slimnīcā. 

Ja esat aizmirsis lietot Norvasc 

Neuztraucieties. Ja esat aizmirsis lietot tableti, izlaidiet šo devu pavisam. Lietojiet nākamo tableti paredzētajā 

laikā. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. 

Ja Jūs pārtaucat Norvasc lietošanu 

Jūsu ārsts Jums pateiks, cik ilgi Norvasc jālieto. Jūsu slimība var atjaunoties, ja Jūs pārtrauksiet Norvasc 
lietošanu bez ārsta ziņas. 
 

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

4.       IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
 

Tāpat kā citas zāles, arī Norvasc var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. 
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Nekavējoties pastāstiet savam ārstam, ja zāļu lietošanas laikā novērojat jebkuru no tālāk minētajiem 
simptomiem. Lai arī tie tiek novēroti reti, šie simptomi var būt nopietni. 

•   Pēkšņa sēkšana, apgrūtināta elpošana, acu plakstiņu, sejas vai lūpu pietūkums, izsitumi vai nieze (it 

īpaši, ja skar visu ķermeni). 
 

Saņemti ziņojumi par sekojošām bieži novērotām blakusparādībām. Sazinieties ar savu ārstu, ja kāda 

no tām Jums ir apgrūtinoša vai nepāriet nedēļas laikā. 
 

Bieži novērotas blakusparādības: 

• Galvassāpes, galvas reibšana, miegainība 

• Pietvīkums 

• Sāpes vēderā, slikta dūša 

• Potīšu pietūkums (tūska), nespēks 

Citas ziņotās blakusparādības ir iekļautas turpmākajā sarakstā. Pastāstiet savam ārstam, ja kāda no tām kļūst 

nopietna, vai ja Jūs novērojat blakusparādības, kas šajā sarakstā nav minētas. 
 

Retāk novērotas blakusparādības: 

• Garastāvokļa svārstības, bezmiegs, depresija 

• Trīsas, izmaiņas garšas sajūtā, ģībonis, hipestēzija, parestēzija 

• Redzes traucējumi, džinkstoņa ausīs 

• Sirdsklauves 

• Zems asinsspiediens 

• Elpas trūkums, šķavas/ tekošs deguns 

• Vēdera izejas traucējumi, gremošanas traucējumi, sausa mute, vemšana 

• Matu izkrišana, pastiprināta svīšana, niezoša āda, sarkani plankumi uz ādas, izsitumi, eksantēma 

• Pastiprināta nepieciešamība urinēt, it īpaši naktīs, nespēja sasniegt erekciju 

• Sāpes krūtīs, astēnija, sāpes, savārgums 

• Locītavu vai muskuļu sāpes, muskuļu krampji, muguras sāpes 

• Krūšu palielināšanās vīriešiem 

• Pieņemšanās svarā vai svara zudums 
 

Ļoti reti ziņotas blakusparādības: 

• Neparasti zilumi un asiņošana (sarkano asinsķermenīšu bojājums) 

• Alerģiskas reakcijas 

• Palielināts cukura līmenis asinīs (diabēts) 

• Palielināta ādas jutība, sāpju sajūtas zudums, paaugstināts asinsspiediens 

• Infarkts, sirds ritma traucējumi, vaskulīts 

• Nātrene, eksfoliatīvs dermatīts, Stīvensa- Džonsona sindroms, Kvinkes tūska, fotosensitivitāte 

• Klepus 

• Aizkuņģa dziedzera iekaisums, vēdera uzpūšanās (gastrīts), smaganu hiperplāzija 

• Hepatīts, dzelte, paaugstināts aknu fermentu līmenis 

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 NORVASC 

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. 

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. 

Nelietot Norvasc, ja beidzies uz iepakojuma norādītais derīguma termiņš. Derīguma termiņš attiecas uz 
norādītā mēneša pēdējo dienu. 
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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 Norvasc satur 

-Aktīvā viela ir amlodipīns (Amlodipinum). 
Tabletes satur amlodipīna besilātu, kas atbilst 5 mg amlodipīna. 
-Pārējās sastāvdaļas ir bezūdens kalcija hidrogēnfosfāts, magnija stearāts, mikrokristāliskā celuloze, nātrija 
cietes glikolāts. 
 

Norvasc ārējais izskats un iepakojums 
 

Norvasc 5 mg tabletes ir baltas; smaragda formas, ar iespiestu „AML-5" vienā pusē un „Pfizer" otrā pusē. 
 

Iepakojumā 30 tabletes. 
 

Primārā marķējuma tulkojums 

Norvasc 5 mg 

amlodipīns 

Pfizer 

Derīgs līdz (EXP:) 

Sērijas Nr.(Lot:) 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks 

Pfizer Limited  

Ramsgate Road, Sandwich, 
Kent CT13 9NJ 

Lielbritānija 
 

Ražotājs 
 

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH 

Heinrich-Mack-Strasse 35  

89257 Illertissen 

Vācija 

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam kontaktēties ar Reģistrācijas apliecības īpašnieka 
vietējo pārstāvniecību: 
 

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā 

J. Alunāna 2, Rīga LV-1010, Tel. 
67035775 
 

Paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas īpašnieks: SIA SCANDIC PHARMA, 

Sporta iela 3-1, Rīga, LV-1013, Latvija 

Paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas numurs Nr. ______________ 

Paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas turētājs lietošanas instrukciju pēdējo reizi pārskatījis 

14.06.2011. 

 
 


