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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM 
Lucetam® 400 mg apvalkotās tabletes 
Piracetāms (piracetamum) 
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 Lucetam un kādam nolūkam to lieto 
2. Pirms Lucetam lietošanas 
3. Kā lietot Lucetam 
4. Iespējamās blakusparādības 
5. Kā uzglabāt Lucetam 
6. Sīkāka informācija 
1. KAS IR LUCETAM UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO 
Piracetāms ir nootrops līdzeklis. Tas uzlabo metabolismu neironos, atjauno to struktūru un šūnu membrānu 
funkcijas, tādējādi uzlabojot informācijas pārvadi starp šūnām. 
Piracetāms uzlabo smadzeņu asins apgādi un vielmaiņu smadzenēs. 
Piracetāms samazina trombocītu agregāciju, kā arī sarkano asins ķermenīšu pielipšanu pie asinsvadu sieniņas, kas 
ir trombu veidošanās pirmsākums un kas noved pie asinsvada slēgšanās. 
Lucetam ir ieteicams sekojošu stāvokļu ārstēšanai: 
- atmiņas traucējumi, uzmanības deficīts, motivācijas trūkums, modrības mazināšanās, kas ir attīstījušies smadzeņu 
bojājuma vai arī disfunkcijas gadījumā, 
- nervu sistēmas anoksiska bojājuma (piemēram, išēmisks insults) sekas (afāzija – runas spēju zudums), 
- centrālās nervu sistēmas izraisīta muskuļu raustīšanās (kortikālais mioklonuss), 
- galvas reibonis un statisko sajūtu traucējumi (izņemot tie, kas saistīti ar vazomotoru traucējumu un psihisku 
saslimšanu), 
- hroniskas alkohola lietošanas izraisītu atmiņas traucējumu un uzmanības deficīta papildus terapija; abstinences 
simptomu mazināšana, 
- mācību procesa uzlabošana bērniem ar apgrūtinātu mācību procesu, kā arī disleksija (apgrūtināta lasīšana un 
runāšana), kombinējot ar citām metodēm. 
2. PIRMS LUCETAM LIETOŠANAS 
Nelietojiet Lucetam šādos gadījumos: 
- ja Jums ir paaugstināta jutība pret kādu no medikamenta sastāvdaļām, 
- ja Jums ir smaga nieru mazspēja, 
- ja Jums ir aknu mazspēja, 
- ja Jums ir hemorāģiska smadzeņu saslimšana, 
- ja zīdāt bērnu, 
- ja esat grūtniece. 
Īpaša piesardzība, lietojot Lucetam, nepieciešama šādos gadījumos: 
Atsevišķas veselības problēmas var ietekmēt medikamenta darbību, tādēļ lūdzu informējiet ārstu: 
• ja Jums ir traucēta nieru funkcija, jo šajos gadījumos var samazināties Lucetam izvadīšana un pastiprināties tā 
efekti. Gados veciem pacientiem ieteicama rūpīga nieru darbības pārbaude jau pirms terapijas uzsākšanas. 
• Ja esat epilepsijas vai spazmofīlijas slimnieks, jo medikamenta darbīgā viela var pastiprināt noslieci uz spazmām 
un var izraisīt epilepsijas krampjus.  
• Ja Jums ir asins recēšanas traucējumi vai smaga asiņošana, vai arī ja esat pēc lielas operācijas, jo preparāta 
darbīgā viela var ietekmēt asins recēšanu un medikamenta lietošana šajos gadījumos prasa īpašu piesardzību, 
• Ja Jums ir kortikālais mioklonuss, jo strauja Lucetam lietošanas pārtraukšana var izraisīt recidīvu un krampjus, 
kas saistīti ar atcelšanu. 
• Ja Jums ir hipertireoze, jo preparāts var pastiprināt atsevišķus simptomus (trīci, nemieru, miega traucējumus, 
apjukumu). 
Citu zāļu lietošana: 
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Zāļu mijiedarbība līdzvērtīgi attiecas gan uz patlaban lietotajām zālēm, gan uz nesen lietotajām, kā arī uz zālēm, 
kuras plānojat lietot tuvākajā nākotnē. Svarīgi ir pastāstīt ārstam par visām zālēm, kuras lietojat tagad vai pēdējā 
laikā esat lietojis, arī par tādām, ko izsniedz bez receptes. Neaizmirstiet pastāstīt ārstam, ja Jūs lietojat stimulantus, 
antipsihotiskos līdzekļus(zāles, kas ietekmē centrālo nervu sistēmu), vairogdziedzera hormonpreparātus vai arī 
antikoagulantus(zāles,kas novērš trombu veidošanos). Šo medikamentu vienlaicīgas lietošanas ar Lucetam 
gadījumā ir nepieciešama rūpīga medicīniskā novērošana vai – atsevišķos gadījumos var būt nepieciešams 
pārskatīt nozīmēto devu. 
Grūtniecība 
Lai gan līdz šim brīdim veiktie pētījumi nav uzrādījuši, ka Lucetam aktīvajai vielai būtu toksiska ietekme uz augli, 
tomēr tā šķērso placentāro barjeru, tādēļ preparātu grūtniecības laikā lietot nedrīkst. 
Ārsts var Jums izrakstīt preparātu vienīgi tad, ja Jūsu gadījumā iegūtais pozitīvais rezultāts ievērojami pārsniedz 
risku. 
Zīdīšanas periods 
Aktīvā viela tiek izdalīta mātes pienā. Lucetam nedrīkst lietot, ja barojat bērnu ar krūti. 
Ja esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. 
Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana: 
Nav klīnisku datu, kas norādītu uz to, ka piracetāms varētu ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot 
mehānismus, tomēr, ņemot vērā iespējamos piracetāma blakusefektus, šī varbūtība netiek izslēgta. Jūsu ārsts Jums 
noteiks atbilstošus ierobežojumus. 
3. KĀ LIETOT LUCETAM 
Vienmēr lietojiet preparātu tieši tā, kā noteicis ārsts; stingri jāievēro ieteiktās devas un ārstēšanas ilgums. 
Nozīmētās devas lielums atkarīgs no slimības veida, stāvokļa nopietnības un klīniskās efektivitātes, tāpēc ārsts 
devu noteiks individuāli. 
Dienas devu ieteicams dalīt 2 līdz 4 ekvivalentās daļās. 
Parasti sākuma deva pieaugušajiem ir 2400 mg dienā, uzturošā deva ir 1200-2400 mg dienā. 
Maksimālā dienas deva parasti ir 4800 mg. Tabletes jāieņem pirms ēšanas, uzdzerot 1-2 dl šķidruma 
Ieteicamās dienas devas atkarībā no indikācijām: 
Psihoorganiskā sindroma simptomātiska ārstēšana (atmiņas un uzmanības traucējumi, motivācijas trūkums): 
2,4-4,8 g dienā sadalīti divām līdz trim ieņemšanas reizēm. 
Cerebrovaskulārās išēmijas seku (piemēram, insults) ārstēšana: 
Subakūtas un hroniskas (ilgāk kā 15 dienas) slimības gadījumā ieteicamā dienas deva ir 4,8-6 g. 
Kortikālais mioklonuss: 
Ieteicamā sākuma deva ir 7,2 g dienā, nepieciešamības gadījumā to var palielināt par 4,8 g ar 3-4 dienu intervālu 
līdz 24 g dienā. Turpmāk ārsts zāļu devu iespējams samazinās. 
Vertigo: 
2,4-4,8 g dienā sadalīti divām līdz trim ieņemšanas reizēm. 
Alkohola abstinences ārstēšana: 12 g dienā, vēlāk 2,4 g dienā kā uzturošā deva. 
Disleksija bērniem: 
Vecuma grupā no 8-13 gadiem, ārstēšanu kombinējot ar logopēdiju, ieteicamā maksimālā dienas deva 
ir 3,2 g, kas sadalīti divām ieņemšanās reizēm. 
Nieru mazspējas gadījumā ir nepieciešams pielāgot devu. 
Ārstēšanas ilgums ir atkarīgs no pacienta klīniskā stāvokļa. Hronisku slimību ārstēšana parasti ilgst 6-12 nedēļas, 
bet tā var ilgt vairākus mēnešus vai pat vairākus gadus Alcheimera slimības gadījumā. 
Nekādā gadījumā patvaļīgi nepārtrauciet medikamenta lietošanu. 
Ja esat lietojis Lucetam vairāk nekā noteikts: 
Griezieties pēc medicīniskās palīdzības gadījumā, ja medikaments ir pārdozēts vai arī ja pastāv pārdozēšanas 
iespēja. 
Ja esat aizmirsis lietot Lucetam: 
Ja esat aizmirsis ieņemt devu noteiktajā laikā, tad ieņemiet to cik ātri vien iespējams pirms nākamās devas. Ja jau 
ir laiks ieņemt nākamo devu, tad nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu, jo pastāv pārdozēšanas 
risks. 
4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
Tāpat kā citas zāles, arī Lucetam var izraisīt blakusparādības. Šīs blakusparādības parasti ir viegli izteiktas un 
pārsvarā vērojamas pēc lielu devu lietošanas, tomēr pārtrauciet preparāta lietošanu un nekavējoties kontaktējieties 
ar ārstu vai griezieties neatliekamajā medicīniskās palīdzības dienestā vai tuvējās slimnīcas neatliekamās 
palīdzības nodaļā, ja Jums parādās kāds no sekojošiem simptomiem: 
- Roku, pēdu, lūpu, mutes un rīkles pietūkums, kas apgrūtina rīšanu vai elpošanu, 
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- Ģībonis vai ģībšanas sajūta 
Šīs ir ļoti nopietnas blakusparādības. Ja Jums parādās kāds no iepriekš aprakstītajiem simptomiem, tad varētu būt, 
ka Jums ir alerģija pret Lucetam. 
- Urtikārija (nātrene) 
Arī šis simptoms var liecināt par retu alerģisku reakciju. Nekavējoties pārtrauciet preparāta lietošanu un 
konsultējieties ar ārstu par turpmāko rīcību. Lai izvairītos no smagām sekām, tad gadījumā, ja izsitumi uz ādas ir 
izteikti un parādās uz visa ķermeņa, nekavējoties griezieties pie ārsta. 
Iepriekšminētās smagās blakusparādības ir sastopamas ļoti reti. 
Turpmāk uzskaitītās blakusparādības parasti ir viegli izteiktas, bet tomēr, ja Jums parādās kāda no tām, griezieties 
pie ārsta pēc padoma: 
Blakusparādības, kas izpaužas retāk kā 5% pacientu, galvenokārt vecākiem pacientiem, lietojot devas, kas ir 
lielākas par 2400 mg dienā: nervozitāte, aizkaitināmība, trauksme, nemiers, agresivitāte, pastiprināta motorā 
aktivitāte, miega traucējumi. 
Retāk kā 2% pacientu: slikta dūša, vemšana, caureja, sāpes kuņģī, svara pieaugums. 
Reti: paaugstināts vai pazemināts asinsspiediens, reibonis, galvassāpes, tremors, paaugstināta dzimumtieksme, 
alerģiskas reakcijas. 
Ļoti retos gadījumos: miegainība un nogurums kā paradoksālas reakcijas. 
Tālākas retas blakusparādības, kas dokumentētas klīniskos pētījumos: apjukums, halucinācijas (redzes, balsu 
dzirdēšana), patvaļīgas kustības, statisko sajūtu traucējumi, epilepsijas saasināšanās, tūska, kas saistīta ar asinsvadu 
paplašināšanos, dermatīts, nieze. 
Simptomi parasti izzūd, ja deva tiek samazināta. 
Iespējams, ka Jūsu gadījumā neizpaudīsies neviena no iepriekšminētajām blakusparādībām. 
Ja kāda no blakusparādībām kļūst smagāka vai arī novērojat kādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav 
minētas, lūdzam par tām ziņot ārstam vai farmaceitam. 
5. LUCETAM UZGLABĀŠANA 
Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. 
Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. 
Nelietot pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un pudelītes. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā 
mēneša pēdējo dienu. 
6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA 
Ko Lucetam satur 
Aktīvā viela ir piracetāms. Katra apvalkotā tablete satur 400 mg piracetāma. 
Citas sastāvdaļas ir magnija stearāts, povidons K30, makrogols 6000, dibutilsebakāts, titāna dioksīds (E 
171), talks, etilceluloze un hipromeloze. 
Lucetam ārējais izskats un iepakojums 
Tablešu apraksts: 
Baltas vai gandrīz baltas, ovālas, izliektas tabletes ar vienā pusē iegravētu E 241. 
Iepakojuma veids un saturs: 
Brūnas stikla pudeles, kas aizvākotas ar polietilēna vāciņu un vibrācijas absorbētāju(aizbāzni,kas neļauj tabletēm 
brīvi pārvietoties). Kartona kārbā ar lietošanas instrukciju ir: 
400 mg: 60 apvalkotās tabletes 
Reģistrācijas apliecības īpašnieks: 
EGIS PHARMACEUTICALS PLC. 
1106 Budapest, Kereszturi ut 30-38. 
UNGĀRIJA 
Ražotājs 
EGIS Pharmaceuticals PLC 
1106 Budapest, Keresztúri út 30-38. 
9900 Körmend, Mátyás király út 65. 
UNGĀRIJA 
Paralēli importēto zāļu izplatītājs, pārmarķētājs un pārpakotājs Latvijā - SIA ELPIS, Ganību dambis 
26, Rīga, LV-1005, t. 67381170 
Reģistrācijas Nr.  
Pēdējais lietošanas instrukcijas pārskatīšanas datums: 2012.gada februāris 
 


