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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM 

Presid 5 mg ilgstošās darbības tabletes 
Felodipinum 

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 Presid un kādam nolūkam to lieto  
2. Pirms Presid lietošanas  
3. Kā lietot Presid  
4. Iespējamās blakusparādības  
5. Kā uzglabāt Presid  
6. Sīkāka informācija  

1. KAS IR PRESID UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO 
  
Farmakoterapeitiskā grupa: vazodilatātors, antihipertensīvs līdzeklis  

Presid pieder pie zāļu grupas, ko sauc par kalcija kanālu blokatoriem. Tas pazemina augstu asinsspiedienu 
(hipertensiju), paplašinot mazos asinsvadus (arteriolas). Ieteiktajās devās zāles neietekmē sirds darbību. 
Aktīvā viela no ilgstošās darbības tabletes atbrīvojas ar kontrolētu ātrumu un tādā veidā tiek iegūta vienmērīga 
iedarbība visas dienas garumā.  
Presid lieto, lai ārstētu augstu asinsspiedienu (hipertensiju) un ilgstošai lietošanai stenokardijas gadījumā 
(piemēram, sāpes krūtīs, ko rada neatbilstība starp asins piegādi sirds muskulim un tā vielmaiņas (skābekļa) 
prasībām).  
Zāles ir paredzētas pieaugušu pacientu ārstēšanai.  

2. PIRMS PRESID LIETOŠANAS  
 
Nelietojiet Presid šādos gadījumos  
- ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret felodipīnu vai kādu citu Presid sastāvdaļu vai citiem 
dihidropiramīdiem;  
- ja Jums ir nestabila stenokardija (sāpes krūtīs saglabājas ilgāk, tās ir daudz stiprākas vai rodas arī miera 
stāvoklī);  
- ja Jums ir akūts miokarda infarkts un vienu mēnesi pēc tā;  
- ja Jums ir ļoti zems asinsspiediens;  
- ja Jums ir kardiogēns šoks;  
- ja Jums ir smaga aortas vārstuļu stenoze (aortālā stenoze);  
- ja Jums ir smaga sirds mazspēja;  
- grūtniecības laikā.  
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Īpaša piesardzība, lietojot Presid, nepieciešama šados gadījumos  
- ja Jums ir izteikta kreisā kambara disfunkcija; 
- ja Jums ir aknu darbības traucējumi (jāsamazina deva);  
- ja Jums ir izteikti nieru darbības traucējumi.  

Ja drīzumā pēc terapijas sākuma parādās išēmiska rakstura sāpes vai pastiprinās esošās sāpes vai attīstās 
kardiogēns šoks, terapija ir jāpārtrauc.  

Citu zāļu lietošana  
Ārstēšanu ar Presid var ietekmēt vienlaicīga cimetidīna vai ranitidīna (zāles, ko lieto čūlas slimības 
ārstēšanai), dažu antibiotiku (piemēram, eritromicīna), barbiturātu (miega zāles), medikamentu epilepsijas 
ārstēšanai (fenitoīna un karbamazepīna), asinszāles (hypericum perforatum) un pretsēnīšu līdzekļu 
itrakonazola un ketokonazola lietošana. Presid var ietekmēt takrolima koncentrāciju asinīs (zāles, kas tiek 
lietotas pēc, piemēram, aknu vai nieru pārstādīšanas). Lietojot ciklosporīnu vienlaicīgi ar felodipīnu, 
felodipīna koncentrācija plazmā palielinās par 150 %.  

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot zāles, 
ko var iegādāties bez receptes.  

Presid lietošana kopā ar uzturu  
Greipfrūta sula var ietekmēt ārstēšanu ar Presid (tā var pastiprināt Presid iedarbību) un tādēļ Jums nevajadzētu 
dzert greipfrūta sulu ārstēšanās laikā.  

Grūtniecība un zīdīšanas periods  
Presid nedrīkst lietot grūtniecības laikā.  
Lai arī felodipīns nonāk mātes pienā, nav bijuši ziņojumi, ka tas izraisītu problēmas bērniem, kurus baro ar 
krūti. Tomēr nav pārliecinošu un pietiekamu datu par zāļu lietošanu zīdīšanas periodā, tādēļ, zāles nav 
ieteicams lietot šajā periodā.  
Gadījumā, ja grūtniecība iestājas ārstēšanās laikā ar Presid, Jums nekavējoties jāsazinās ar savu ārstu.  
Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.  

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana  
Presid neietekmē spējas vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.  

Svarīga informācija par kādu no Presid sastāvdaļām  
Presid satur laktozi. Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, 
konsultējieties ar ārstu.  
 

3. KĀ LIETOT PRESID  
 
Precīzu devu vienmēr noteiks ārsts.  

Vienmēr lietojiet Presid tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai 
farmaceitam.  

Augsta asinsspiediena • rst•šana  
Ārstēšanu parasti uzsāk ar 5 mg (Presid 5 mg) vienu reizi dienā. Ja nepieciešams, devu var paaugstināt vai 
pievienot citas zāles, kas pazemina asinsspiedienu. Parastā deva ilgstošai ārstēšanai ir 5 – 10 mg (Presid 5 mg 
vai Presid 10 mg) dienā; devu var paaugstināt maksimāli līdz 20 mg dienā. Gados vecākiem pacientiem 
sākuma deva ir 2,5 mg (Presid 2,5 mg) dienā.  
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Stenokardijas • rst•šana  
Ārstēšanu parasti uzsāk ar devu 5 mg (Presid 5 mg) vienu reizi dienā; devu var paaugstināt līdz 10 mg (Presid 
10 mg) vienu reizi dienā.  

Pacientiem ar aknu mazspēju gan stenokardijas, gan arteriālās hipertensijas gadījumā ārstēšanu parasti uzsāk 
ar mazāku devu - 2,5 mg (t.i. Presid 2,5 mg vienu reizi dienā).  

Lietojiet zāles no rīta pirms ēšanas vai kopā ar vieglu maltīti, vai nelielu ūdens daudzumu. Ilgstošās darbības 
tabletes jālieto nesakošļātas. Nedaliet un nesasmalciniet tās.  

Ja esat lietojis Presid vairāk nekā noteikts  
Ja esat lietojis vairāk Presid nekā bija noteikts, nekavējoties sazinieties ar ārstu vai farmaceitu.  

Ja esat aizmirsis lietot Presid  
Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto tableti.  

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

 

4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
  
Tāpat kā citas zāles, Presid var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. 
  
Presid parasti panes labi un tikai nedaudzos gadījumos rodas blakusparādības. Visbiežāk blakusparādības 
rodas ārstēšanas sākumā vai pēc devas paaugstināšanas. Ja rodas kādas blakusparādības, tās parasti ir 
pārejošas un izzūd īsā laika periodā (dažās dienās). Ārstēšanas laikā var rasties sejas pietvīkums, galvassāpes, 
sirdsklauves, stenokardijas saasināšanās (parasti uzsākot terapiju), kas visdrīzāk attīstīsies pacientiem ar 
simptomātisku sirds išēmisko slimību, reibonis, nogurums un potīšu pietūkums. Pacientiem ar iekaisumu 
mutes dobumā (gingivītu) var piebriest smaganas. Jūs to varat novērst, ievērojot rūpīgu mutes higiēnu. Retos 
gadījumos var rasties sekojoši simptomi: izsitumi un ādas nieze, paātrināts pulss un ģībonis, sāpes locītavās un 
muskuļos, karstuma sajūta, durstīšanas sajūta ādā un ādas nejutīgums, slikta dūša un vemšana, sāpes vēderā, 
paaugstināti aknu testu rādītāji, daudz biežāka vēlme urinēt, drudzis, impotence vai seksuālās funkcijas 
traucējumi, paaugstinātas jutības izraisītas reakcijas, piemēram, vējbakām līdzīgi izsitumi vai paaugstināta 
ādas jutība uz saules gaismu.  

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 PRESID  
 
Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.  
Uzglabāt temperatūrā līdz 250C.  
Nelietot Presid pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma pēc ”Derīgs līdz:”. Derīguma 
termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.  

 
6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA  
 
Ko Presid satur  
− Aktīvā viela ir felodipīns: 1 tabletē ir 5 mg (Presid 5 mg) felodipīna.  
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− Citas sastāvdaļas ir laktozes monohidrāts, mikrokristāliskā celuloze, hipromeloze 2910/50, hipromeloze 
2910/6, povidons 25, propilgallāts, koloidālais silīcija dioksīds, magnija stearāts, dzeltenais dzelzs oksīds, 
sarkanais dzelzs oksīds, talks, propilēnglikols, titāna dioksīds.  

Presid ārējais izskats un iepakojums  
Presid 5 mg: gaiši rozā, apaļas, abpusēji izliektas tabletes ar ilgstošu darbību; vienā tabletes pusē ir  
marķējums „5”.  
 
PVH/PE/PVdH/Al blisteri.  
Iepakojuma lielums: 30 ilgstošās darbības tabletes.  
 
Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs  
TEVA Czech Industries s.r.o.  
Ostravská 29, 747 70  
Opava-Komárov  
Čehijas Republika  

Lai saņemtu sīkāku informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo 
pārstāvniecību. 

Paralēli importēto zāļu izplatītājs, pārmarķētājs un pārpakotājs Latvijā: 
SIA Elpis, Ganību dambis 26, LV-1005, t. 67381170  
Presid  Reģistrācijas Nr.............  
 
Paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas turētājs lietošanas instrukciju pēdējo reizi pārskatījis  
2012. gada maijā. 


