
Akceptēts ZVA11767-290109 

 
ZĀĻU APRAKSTS 

 
1. ZĀĻU NOSAUKUMS 

KLIMAKTOPLAN® N tabletes 
 
2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS 
 
1 tablete (250 mg) satur: 
Aktīvās sastāvdaļas:  
Cimicifuga D2   25 mg 
Sepia D2  25 mg 
Ignatia D3  25 mg 
Sanguinaria D2  25 mg. 
 
Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1.apakšpunktā. 
 
3. ZĀĻU FORMA 
Tabletes 
 
4. KLĪNISKĀS ĪPAŠĪBAS  
 
4.1 Terapeitiskās indikācijas 
Klimaktērija perioda sūdzības – karstuma viļņi, pastiprināta svīšana, sirdsklauves, nieze, 
reiboņi, iekšējais nemiers, bezmiegs un depresīvs garastāvoklis. 
 
4.2 Devas un lietošanas veids 
Lietot pa 1-2 tabletēm 3 reizes dienā. 
 
Tabletes jāieņem pusstundu pirms vai pēc ēšanas, ļaujot tām lēni izšķīst mutes dobumā.  
 
Tā kā KLIMAKTOPLAN® N tabletēm ir laba panesamība, tās var lietot ilgstoši. 
 
4.3 Kontrindikācijas  
Paaugstināta jutība pret jebkuru no zāļu sastāvdaļām. 
 
4.4 Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā 
Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu galaktozes nepanesamību, ar Lapp 
laktāzes deficītu vai glikozes-galaktozes malabsorbciju. 
 
Kviešu ciete var saturēt glutēnu, bet ļoti niecīgos daudzumos, tādēļ tā tiek uzskatīta par drošu 
lietošanai pacientiem ar celiakiju.  
 
4.5 Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi 
Mijiedarbība ar citām zālēm nav novērota.  
Pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras Jūs lietojat vai esat lietojuši 
pēdējā laikā, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes. 
 
4.6 Grūtniecība un zīdīšana 
KLIMAKTOPLAN® N tablešu lietošana grūtniecības un zīdīšanas laikā nav indicēta. 
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4.7 Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus 
KLIMAKTOPLAN® N tabletes neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot 
mehānismus.  
 
4.8 Nevēlamās blakusparādības 
Novērotas ļoti reti (<1/10 000) vai frekvenci nevar noteikt pēc zināmiem datiem.  
Var rasties paaugstinātas jutības reakcija.  
Atsevišķos gadījumos ir iespējama deguna asiņošana, menstruālā asiņošana var atsākties vai 
kļūt biežāka. Šādos gadījumos ir jāpārtrauc preparāta lietošana un jāpielieto attiecīga 
ārstēšana.  
 
Lietojot homeopātiskās zāles, sākumā iespējama īslaicīga pasliktināšanās. Šajā gadījumā 
jāsamazina deva vai jāpārtrauc preparāta lietošana. 
 
 
4.9 Pārdozēšana 
Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem. 
 
5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS  
 
Farmakoterapeitiskā grupa: Homeopātiskas zāles. ATĶ kods: V03AX. 
 
Homeopātija būtiski atšķiras no alopātiskās medicīnas, it īpaši tajos aspektos, kas skar 
slimības izpratni un ārstniecisko preparātu lietošanu. Homeopātisko zāļu aktīvās sastāvdaļas 
potencē, kas nozīmē specifisku procesu, kas ietver pakāpenisku atšķaidīšanu un sakratīšanu. 
Homeopātiskās zāles stimulē organisma aizsargmehānismus, aktivizējot organisma 
pašdziedināšanās spējas, tieši neiedarbojoties uz noteiktām ķermeņa daļām. Šo zāļu 
terapeitiskais efekts ir regulējošs, jo to iedarbība uz slimības simptomiem ir netieša.  
Minēto iemeslu dēļ nav iespējams noteikt konkrētas zāļu devas farmakoloģisko efektu, to 
farmakokinētiskās vai farmakodinamiskās īpašības. 
 
 
5.1. Farmakodinamiskās īpašības 
 
Nav noteiktas. 
 
5.2. Farmakokinētiskās īpašības  
Nav noteiktas. 
 
5.3. Preklīniskie dati par drošību 
Nav noteikti, jo KLIMAKTOPLAN® N tabletēm tāpat kā citām plaši lietotām homeopātiskām 
zālēm preklīniskie pētījumi nav veikti.  

 
6. FARMACEITISKĀS ĪPAŠĪBAS 
 
6.1 Palīgvielu saraksts 
Laktozes monohidrāts, kviešu ciete, magnija stearāts. 
 
6.2 Nesaderība 
Nav piemērojama. 
 
6.3 Uzglabāšanas laiks 
4 gadi. 
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6.4 Īpaši uzglabāšanas nosacījumi 
Uzglabāt temperatūrā līdz 25˚C, bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. Nelietot pēc 
derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un etiķetes. 
 
6.5 Iepakojuma veids un saturs 
Blisteri, katrā 20 tabletes. Blisters ir izgatavots no PVH un alumīnija folija, saliekamā kartona 
kārbā ar lietošanas instrukciju. Iepakojumā ir 100 tabletes. 
 
6.6 Norādījumi par sagatavošanu lietošanai un iznīcināšanu. 
Nav īpašu norādījumu. 
 
7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS 
Deutsche Homöopathie-Union 
DHU Arzneimittel GmbH & Co. KG 
Ottostrasse 24     
D-76227 Karlsruhe 
Vācija 
 
8. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)  
04-0012 
 
9. REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS 
13.02.2004. 
 
10. TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS 
 
2008.gada decembris 
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