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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM 

 

SANAGELS 30 mg/20 mg/g gels 

Methyluracilum, Lidocaini hydrochloridum 

 

Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. 

Šīs zāles ir pieejamas bez receptes. Tomēr Jums jālieto Sanagels rūpīgi, lai no zāļu lietošanas 

iegūtu vislabākos rezultātus. 

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. 

- Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam. 

- Ja Jūsu veselības stāvoklis pasliktinās vai neuzlabojas, Jums jāsazinās ar savu ārstu. 

- Ja Jūs novērojat kādas 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 Sanagels un kādam nolūkam to lieto 

2. Pirms Sanagela lietošanas 

3. Kā lietot Sanagelu 

4. Iespējamās blakusparādības 

5 Kā uzglabāt Sanagelu  

6. Sīkāka informācija 

 

1. KAS IR Sanagels UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO 

Sanagels ir līdzeklis gļotādas slimību lokālai ārstēšanai.  

To lieto mutes gļotādas slimību (mutes dobuma iekaisums, apdegumi pēc staru terapijas, aftozais 

stomatīts, zobu ekstrakcija),  

ginekoloģisku slimību (čūlu sanācija, gļotādas sausums un nieze, pēcoperāciju brūces), 

uroloģisku un proktoloģisku slimību (pēcoperāciju brūces, anālās atveres un taisnās zarnas 

mikrotraumas, anālās atveres fisūras) ārstēšanai. 

 

2. PIRMS Sanagela LIETOŠANAS 

Nelietojiet Sanagelu šādos gadījumos 

- leikozes akūtu un hronisku leikēmisko formu gadījumos, limfogranulomatozes, kaula smadzeņu 

ļaundabīgu slimību gadījumos; 

- smagu aknu slimību gadījumos; 

- pacientiem ar paaugstinātu jutību pret amīdu tipa lokālās anestēzijas līdzekļiem vai kādu citu gela 

sastāvdaļu; 
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- bērniem līdz 3 gadu vecumam. 

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā 

- Nepieļaut gela iekļūšanu acīs, jo tam ir viegli kairinoša iedarbība uz acs gļotādu. 

- Pacientiem ar zināmu alerģiju pret citiem amīdu tipa vietējas anestēzijas līdzekļiem  

iespējama krustota alerģija pret lidokaīna hidrohlorīdu. 

- Piesardzība lietošanā jāievēro pacientiem ar kardiovaskulāriem traucējumiem. 

Svarīga informācija par kādu no Sanagela sastāvdaļām 

Gela sastāvā iekļautās palīgvielas metilparahidroksibenzoāts un propilparahidroksibenzoāts var 

izraisīt alerģiskas reakcijas (iespējams, aizkavētas).   

Citu zāļu lietošana 

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

ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes. 

Gels potencē strofantīna iedarbību, pastiprina antibiotiku un sulfanilamīda preparātu darbību. 

Grūtniecība un zīdīšanas periods 

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. 

Sanagelam nav lietošanas ierobežojumu grūtniecības un zīdīšanas perioda laikā. 

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana 

Sanagels neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. 

 

3. KĀ LIETOT Sanagelu 

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

farmaceitam. 

Pārklāt 3 – 4 reizes dienā ar plānu gela kārtu slimības skartās gļotādas vietas. Gela  

lietošanas ilgums līdz 10 dienām. 

Ja Jums liekas, ka Sanagela iedarbība ir par stipru vai par vāju, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. 

Ja esat lietojis Sanagelu vairāk nekā noteikts 

Liekais gela daudzums jānoņem ar vates tamponu. 

Tikai ārīgai litošanai! 

 

4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 

Tāpat kā citas zāles, Sanagels var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. 

Ļoti retos gadījumos iespējamas vietējas alerģiskas reakcijas, vieglas galvassāpes un reibonis, 

garšas sajūtas pārmaiņas vai mēle nejutīgums. 

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām 

blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam. 
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5. KĀ UZGLABĀT Sanagelu 

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. 

Nelietot Sanagelu pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma. 

Sargāt no mitruma. Sargāt no gaismas.  

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 
o
C. 

 

6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA 

Ko Sanagels satur 

- Aktīvās vielas ir metiluracils (30 mg/g), lidokaīna hidrohlorīds (20 mg/g) 

- Citas sastāvdaļas ir lecitīns, silbiols, α-tokoferols, metilparahidroksibenzoāts, 

propilparahidroksibenzoāts, trolamīns, karbomērs, etilspirts, attīrīts ūdens. 

 

Sanagela ārējais izskats un iepakojums 

Sanagels ir dzeltenīga viendabīga gelveida masa ar vieglu skuju smaržu. Pa 15 g alumīnija tūbās ar 

plastnasas vāciņu, tūbas kopā ar lietošanas instrukciju ievietotas kartona kastītēs. 

  

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs 

SIA “LMP”,  

Vietalvas 1, Rīga, 

LV-1009, Latvija 

info@lmp.lv 

 

Šī lietošanas instrukcija akceptēta MM.GGGG 

 

J. Doncu  

SIA „LMP”atbildīgā amatpersona    

 

M. Akermanis 

SIA „LMP” farmaceits 

   


