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Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam 

 

Herbisland 6 mg/ml sīrups 

Cetrariae islandicae thalli extractum spissum 

 

 

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. 
 

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā to noteicis(-kusi) ārsts vai 

farmaceits vai medmāsa. 

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

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

- Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz 

iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas. Skatīt 4. punktu. 

- Ja pēc 3 dienām nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu. 

 

Šajā instrukcijā varat uzzināt: 

1. Kas ir Herbisland sīrups un kādam nolūkam tās lieto 

2. Kas Jums jāzina pirms Herbisland sīrupa lietošanas 

3. Kā lietot Herbisland sīrupu 

4. Iespējamās blakusparādības 

5. Kā uzglabāt Herbisland sīrupu 

6. Iepakojuma saturs un cita informācija 

 

 

1. Kas ir Herbisland un kādam nolūkam tās lieto 

 

Herbisland sīrups satur Islandes ķērpja ekstraktu. Tās ir tradicionāli lietotas augu izcelsmes zāles, 

kuras iesaka: 

- sausa, kairinoša klepus gadījumā; 

- viegla augšējo elpceļu iekaisuma un mutes dobuma un rīkles gļotādas kairinājuma gadījumā, tai 

skaitā pie aizsmakuma un kakla iekaisuma. 

 

Islandes ķērpja ekstrakts satur lielu daudzumu ūdenī šķīstošo gļotvielu, kuras pārklāj, aizsargā un 

mitrina mutes dobuma un rīkles gļotādu, tādējādi novēršot kairinājumu un sausu klepu. 

 

Šīs zāles ir tradicionāli lietotas augu izcelsmes zāles, kuru indikācijas balstās vienīgi uz ilgstošu 

lietošanas pieredzi. 

 

Ja pēc 3 dienām nejūtat uzlabojumu vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu. 

 

 

2. Kas Jums jāzina pirms Herbisland lietošanas 

 

Nelietojiet Herbisland sīrupu šādos gadījumos: 

- ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret Islandes ķērpja ekstraktu vai kādu citu Herbisland 

sastāvdaļu, 

- ja Jums ir kuņģa vai divpadsmitpirkstu zarnas čūla. 

 

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā 

Pirms Herbisland sīrupa lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.  

- Ja Jums ir apgrūtināta elpošana, drudzis, hronisks klepus, aizsmakums vai krēpas ar asinīm, 

Jums jākonsultējas ar savu ārstu. 

- Ja pēc 3 dienas ilgas zāļu lietošanas stāvoklis neuzlabojas vai pasliktinās, Jums jāvēršas pie 

ārsta. 
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Citas zāles un Herbisland sīrups 

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

lietot. 

Nav ziņots par gadījumiem, kad Herbisland sīrups būtu ietekmējis citu zāļu iedarbību. 

 

Herbisland sīrups kopā ar uzturu 

Herbisland sīrupa lietošanas laikā Jums ieteicams dzert daudz tējas vai citu siltu dzērienu, taču ne 

uzreiz pēc šo zāļu lietošanas. 

 

Grūtniecība un barošana ar krūti 

Ja Jums iestājusies grūtniecība vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt iestājusies 

grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. 

 

Herbisland sīrupu nav ieteicams lietot grūtniecības laikā un barošanas ar krūti periodā, jo nav 

pietiekami daudz datu par Islandes ķērpja ekstrakta lietošanu grūtniecēm un sievietēm barošanas ar 

krūti periodā. 

 

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana 

Nav ziņots, ka Herbisland sīrups ietekmētu spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. 

 

Herbisland satur sorbītu (E420), etilspirtu un nātrija benzoātu 

Šīs zāles satur 760 mg sorbīta katrā ml. 

Sorbīts ir fruktozes avots. Ja ārsts ir teicis, ka Jums (vai Jūsu bērnam) ir kāda cukura nepanesība, vai 

Jums ir diagnosticēta reta ģenētiska slimība – iedzimta fruktozes nepanesība, kuras gadījumā 

organismā nesadalās fruktoze, pirms lietojat vai saņemat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu. Sorbīts var 

izraisīt nepatīkamas sajūtas kuņģa-zarnu traktā un vieglu caureju veicinošu iedarbību. 

 

Šīs zāles satur nelielu daudzumu etilspirta (alkohols), mazāk nekā 100 mg vienā devā. 

Šīs zāles satur līdz 30 mg nātrija benzoāta katrā devā. 

 

 

3. Kā lietot Herbisland 

 

Vienmēr lietojiet šīs zāles saskaņā ar ārsta vai farmaceita norādījumiem. Neskaidrību gadījumā 

vaicājiet ārstam vai farmaceitam. 

 

Lietošana bērniem 

Parastā deva pieaugušajiem un pusaudžiem no 16 gadu vecuma ir 15 ml sīrupa četras reizes dienā. 

 

Parastā deva bērniem vecumā no 10 līdz 16 gadiem ir 10 ml sīrupa četras reizes dienā. 

 

Parastā deva bērniem vecumā no 4 līdz 10 gadiem ir 5 ml sīrupa četras reizes dienā. 

 

Parastā deva bērniem vecumā no 1 līdz 4 gadiem ir 2,5 ml sīrupa četras reizes dienā. 

 

Intervālam starp devām nevajadzētu būt mazākam par 4 stundām. 

 

Pēc Herbisland sīrupa lietošanas Jūs uzreiz nedrīkstat neko ēst vai dzert, jo tādā gadījumā zāles var tikt 

pārāk ātri aizvadītas no mutes dobuma un rīkles gļotādas. 

 

Ārstēšanas ilgums ir atkarīgs no slimības veida un smaguma, un ārstēšanu var turpināt ilgstoši bez 

pārtraukuma. Zāles Jums ieteicams lietot vēl dažas dienas pēc slimības klīnisko pazīmju izzušanas. 

 

Pirms lietošanas labi sakratīt. 
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Ja esat lietojis Herbisland sīrupu vairāk nekā noteikts 

Nelietojiet par ieteiktajām lielākas devas. Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem. 

 

Ja esat aizmirsis lietot Herbisland sīrupu 

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. 

 

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

 

 

4. Iespējamās blakusparādības 
 

Tāpat kā visas zāles, Herbisland sīrups var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. 

 

Nav zināmi (biežumu nevar noteikt pēc pieejamajiem datiem): 

- paaugstinātas jutības reakcija, kas izpaužas kā nieze, ādas apsārtums vai apgrūtināta elpošana; 

- sāpes vēderā, slikta dūša. 

 

Ja rodas alerģiska reakcija, pārtrauciet zāļu lietošanu un konsultējieties ar ārstu. 

 

Ziņošana par blakusparādībām 

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz 

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām 

arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. 

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz 

plašāku informāciju par šo zāļu drošumu. 

 

 

5. Kā uzglabāt Herbisland 
 

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 

 

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma pēc „EXP”. Derīguma 

termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu. 

 

Neatdzesēt. 

Sīrups ir derīgs lietošanai 3 mēnešu laikā pēc pudeles pirmās atvēršanas. 

 

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras 

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi. 

 

 

6. Iepakojuma saturs un cita informācija 

 

Ko Herbisland sīrups satur 

- 1 ml sīrupa satur 6 mg Islandes ķērpja lapoņa biezā ekstrakta, kas atbilst 96–108 mg Islandes 

ķērpja lapoņa (Cetraria islandica (L.) Acharius s.l., thallus). 

Ekstraģents: attīrīts ūdens. 

- Citas sastāvdaļas ir: šķidrais (kristālus neveidojošs) sorbīts (E420), ksantāna sveķi (E415), 

nātrija benzoāts (E211), citronskābes monohidrāts (E330) un citronu aromatizētājs (citrona eļļa, 

95% etilspirts (E1510), ūdens, laima eļļa, aromatizējošas vielas, dabīgs citrāls no Litsea 

cubeba). 

 

Herbisland sīrupa ārējais izskats un iepakojums 

Sīrups ir dzeltenbrūns līdz brūns, nedaudz lāsmojošs šķidrums. Pieļaujamas nelielas, dabiskām vielām 

http://www.zva.gov.lv/?id=613&sa=613&top=3
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raksturīgas nogulsnes. 

150 ml sīrupa ir iepildīti stikla pudelē, kas kopā ar mērkaroti iepakota kastītē. 

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs 

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija 

 

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka 

vietējo pārstāvniecību: 

SIA »KRKA Latvija« 

Tel.: 67853316 

Fakss: 67338151 

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 01/2020 


