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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM 
Duspatalin 200 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas 

Mebeverini hydrochloridum 
 

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 Duspatalin un kādam nolūkam to lieto 
2. Pirms Duspatalin lietošanas 
3. Kā lietot Duspatalin 
4. Iespējamās blakusparādības 
5 Kā uzglabāt Duspatalin 
6. Sīkāka informācija 
 
 
1. Kas ir Duspatalin un kādam nolūkam to lieto. 
Kas ir Duspatalin? 
Jūsu zāļu nosaukums ir Duspatalin 200 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas  (ko šajā 
instrukcijā sauc par Duspatalin). Duspatalin satur zāles, ko sauc par mebeverīna hidrohlorīdu. 
Tās pieder zāļu grupai, ko sauc par spazmolītiķiem, kas darbojas uz Jūsu zarnām. 
Zarnas ir garš muskuļots cauruļveida orgāns, pa kuru pārvietojas barība tā, lai tā tiktu 
sagremota. Ja zarnā notiek spazmas un tā sakļaujas pārāk cieši, Jums var būt sāpes. Šīs zāles 
darbojas tā, lai atvieglotu spazmas un sāpes. 
 
Kādam nolūkam Duspatalin lieto? 
Duspatalin lieto, lai atvieglotu kairinātas zarnas sindroma (KZS) simptomus. Šie simptomi 
dažādiem cilvēkiem var būt dažādi un tie ir: 
• Vēdera sāpes un krampji 
• Uzpūšanās sajūta un pastiprināta gāzu veidošanās vēderā (meteorisms) 
• Caureja, aizcietējums vai abu kombinācija 
• Nelieli, cieti, granulveida vai lentveida izkārnījumi (fēces) 
 
Duspatalin tiek arī lietots, lai atvieglotu krampjus un sāpes vēderā vai zarnās, ko izraisa citas 
slimības. 
 
 
2. Pirms Duspatalin lietošanas 
Nelietojiet Duspatalin šādos gadījumos: 
• Ja jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret mebeverīna hidrohlorīdu vai kādu citu 
Duspatalin sastāvdaļu (uzskaitītas 6.sadaļā). Nelietojiet Duspatalin, ja augstāk minētais 
attiecas uz Jums. Ja Jūs neesat par to pārliecināts, pirms šo zāļu lietošanas, jautājiet savam 
ārstam vai farmaceitam. 
 
Citu zāļu lietošana. 
Nav paredzams, ka Duspatalin ietekmēs jebkādas citas zāles, kuras lietojat. Taču, pastāstiet 
ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot 
zāles, kuras var iegādāties bez receptes un augu izcelsmes zāles. 
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Grūtniecība un zīdīšana. 
Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar 
ārstu vai farmaceitu. 
• Pastāstiet savam ārstam, ja esat grūtniece vai vēlaties palikt stāvoklī. Duspatalin nav 
ieteicams lietošanai grūtniecības laikā. Jūsu ārsts var ieteikt Jums pārtraukt Duspatalin 
lietošanu vai tā vietā lietot citas zāles. 
• Pastāstiet savam ārstam, ja barojat savu bērnu ar krūti vai gribat uzsākt krūts barošanu. 
Duspatalin nav ieteicams mātēm, kuras baro bērnu ar krūti. Jūsu ārsts var likt Jums pārtraukt 
zīdīšanu vai, ja Jūs vēlaties turpināt zīdīšanu, ieteiks lietot citas zāles. 
 
Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana 
Maz iespējams, ka šīs zāles iespaidos Jūsu spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot 
mehānismus vai citus līdzekļus. 
 
 
3. Kā lietot Duspatalin 
Vienmēr lietojiet Duspatalin tieši tā, kā ārsts Jums ir stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet 
ārstam vai farmaceitam. 
 
Lietojot šīs zāles: 
• Norijiet kapsulas veselas, uzdzerot pilnu glāzi ūdens. Tās nesasmalcināt un nekošļāt. 
• Mēģiniet lietot kapsulas vienā un tajā pašā laikā katru dienu. Tas palīdzēs Jums atcerēties, 
tās iedzert. 
 
Cik daudz tās lietot? 
Pieaugušie: 
• Parastā deva ir viena 200 mg kapsula divas reizes dienā 
• Viena kapsula no rīta, otra - vakarā. 
 
Ja esat lietojis Duspatalin vairāk nekā noteikts 
Ja esat lietojis vairāk Duspatalin nekā noteikts, konsultējieties ar savu ārstu vai dodieties uz 
tuvāko slimnīcu. 
Paņemiet līdzi šo zāļu iepakojumu un šo lietošanas instrukciju. 
 
 
4. Iespējamās blakusparādības 
Tāpat kā citas zāles, Duspatalin var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. 
Šīm zālēm var būt šādas blakusparādības: 
Pārtrauciet Duspatalin lietošanu un nekavējoties meklējiet ārsta palīdzību, ja ievērojat 
kādu no šādām nopietnām blakusparādībām – Jums var būt nepieciešama steidzama 
palīdzība: 
• Elpošanas grūtības, sejas, kakla, lūpu, mēles vai rīkles pietūkšana. Jums var būt smaga 
alerģiska reakcija (paaugstināta jutība) pret zālēm. 
• Citas blakusparādības ir: 
Jums var būt neliela alerģiska (paaugstinātas jutības) reakcija pret zālēm: t.i., izsitumi uz ādas, 
sarkana niezoša āda. 
Ja novērojat jebko no minētā, pārtrauciet Duspatalin lietošanu un nekavējoties meklējiet ārsta 
palīdzību. 
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 Duspatalin 
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Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. 
Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no gaismas un mitruma. 
Neatdzesēt un nesasaldēt. 
Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. 
Nelietot Duspatalin pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes. 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 Duspatalin satur: 
Aktīvā viela ir mebeverīna hidrohlorīds (mebeverini hydrochloridum). Katra kapsula satur 
200 mg mebeverīna hidrohlorīda. 
Citas sastāvdaļas ir: 
Kapsulas saturs: magnija stearāts, poliakrilāta dispersija 30%, talks, hipromeloze, 
metakrilskābes un etilakrilāta kopolimērs (1:1) dispersija 30%, glicerīna triacetāts 
Kapsulas apvalks: želatīns, titāna dioksīds (E171), drukas tinte (šellaka (E904), propilēna 
glikols, koncentrēts amonjaka šķīdums, kālija hidroksīds, melnais dzelzs oksīds (E172). 
 
Duspatalin ārējais izskats un iepakojums. 
Ilgstošās darbības cietās kapsulas. Necaurspīdīgas baltas 1. izmēra cietās želatīna kapsulas ar 
standarta uzdruku 245, iepakotas pa 15 kapsulām PVH/alumīnija blisteros. Kastītē 30 
kapsulas. 
 
Primārā iepakojuma tulkojums  
Duspatalin 
200 mg/kaps. ilgstošās darbības kapsulas 
mebeverīna hidrohlorīds  
Abbott  
Sēr. Nr. (LOT)  Der. Līdz (EXP) 
 
Reģistrācijas apliecības īpašnieks 
Abbott Healthcare Products B.V. 
C.J. van Houtenlaan 36, 1381 CP Weesp 
Nīderlande 
 
Ražotājs 
Abbott Biologicals B.V. 
Veerweg 12 
8121 AA Olst 
Nīderlande 
 
Abbott Healthcare S.A.S. 
Route de Belleville 
Lieu dit Maillard 
01400 Châtillon-sur-Chalaronne 
Francija 
 
Lai iegūtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam kontaktēties ar reģistrācijas apliecības 
īpašnieka vietējo pārstāvniecību: 
Abbott Laboratories Baltics SIA 
Tel.: 67605580 
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Paralēli importēto zāļu izplatītājs, pārmarķētājs un pārpakotājs Latvijā: 
SIA Elpis, Ganību dambis 26, LV-1005, t. 67381170  
Reģistrācijas Nr.............  

Paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas turētājs lietošanas instrukciju pēdējo reizi 
pārskatījis 2012. gada jūnijā. 


