PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI
Zeel T tepalas
Homeopatinis vaistinis preparatas
Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.
Zeel T tepalo galima įsigyti be recepto, tačiau jo reikia vartoti tiksliai, kaip nurodyta, kad poveikis būtų
geriausias.
− Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
− Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką.
− Jeigu simptomai pasunkėjo arba nepalengvėjo, kreipkitės į gydytoją.
− Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį
poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Lapelio turinys
1.
Kas yra Zeel T tepalas ir kam jis vartojamas
2.
Kas žinotina prieš vartojant Zeel T tepalo
3.
Kaip vartoti Zeel T tepalą
4.
Galimas šalutinis poveikis
5.
Kaip laikyti Zeel T tepalą
6.
Kita informacija

1.

KAS YRA ZEEL T TEPALAS IR KAM JIS VARTOJAMAS

Zeel T tepalas yra homeopatinis vaistinis preparatas. Jo vartojama, jei reikia lengvinti sąnarių ligų, ypač
susijusių su skausmu, patinimu ar sąnarių nejudrumu, simptomus.
Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

2.

KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT ZEEL T TEPALO

Zeel T tepalo vartoti negalima
Jeigu yra padidėjęs jautrumas:
- nuodingajam žagreniui;
- arnikai;
- bet kuriai kitai veikliajai medžiagai arba bet kuriai sudedamajai Zeel T tepalo pagrindo daliai.
Kitų vaistų vartojimas
Sąveika su kitais vaistiniais preparatais nežinoma.
Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba
vaistininkui.
Nėštumas ir žindymo laikotarpis
Zeel T tepalo nevartoti nėštumo ir žindymo laikotarpiu.
Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Zeel T tepalas gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia.
Svarbi informacija apie kai kurias pagalbines Zeel T tepalo medžiagas
Cetostearilo alkoholis gali sukelti vietinę odos reakciją (pvz., kontaktinį dermatitą).
Preparatu galima tepti tik nesužeistą odos vietą.
Jeigu simptomai tęsiasi arba pasunkėja, turite kreiptis į gydytoją ar vaistininką.
Konservantas – 12,8% (V/V) etanolis.

3.

KAIP VARTOTI ZEEL T TEPALĄ

Zeel T tepalo visada vartokite tiksliai, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba
vaistininką.
Suaugusiems žmonėms, 12 metų ir vyresniems paaugliams: paprastai reikia ryte ir vakare pažeistą vietą,
pvz., kelio sąnario srityje, patepti 4–5 cm tepalo juostele ir švelniai įtrinti.
Pavartojus per didelę Zeel T tepalo dozę
Pranešimų apie perdozavimą negauta.
Pamiršus pavartoti Zeel T tepalo
Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę.
Nustojus vartoti Zeel T tepalą
Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

4.

GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

Zeel T tepalas, kaip ir kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.
Labai retais atvejais gali atsirasti padidėjusio jautrumo ir (arba) alerginių odos reakcijų.
Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį,
pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

5.

KAIP LAIKYTI ZEEL T TEPALĄ

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.
Ant dėžutės ir tūbelės po „Tinka iki“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, Zeel T tepalo vartoti
negalima. Vaistas tinka vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.
Pirmą kartą atidarius tūbelę, tepalo tinkamumo laikas – 12 mėn.
Šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų nereikia.

6.

KITA INFORMACIJA

Zeel T tepalo sudėtis

- 100 g tepalo yra veikliųjų medžiagų: Cartilago suis D2 0,001 g, Funiculus umbilicalis suis D2 0,001 g,
Embryo suis D2 0,001 g, Placenta suis D2 0,001 g, Rhus toxicodendron D2 0,27 g, Arnica montana D2
0,3 g, Solanum dulcamara D2 0,075 g, Symphytum officinale D8 0,75 g, Sanguinaria canadensis D2 0,225 g,
Sulfur D6 0,27 g, Nadidum D6 0,01 g, Coenzym A D6 0,01 g, Acidum alpha-liponicum D6 0,01 g, Natrium
diethyloxalaceticum D6 0,01 g, Acidum silicicum D6 1 g.
- Pagalbinės medžiagos: etanolis (96%), išgrynintas vanduo, cetostearilo alkoholis (A tipo emulsiklis),
skystasis parafinas, minkštasis baltas parafinas.
Zeel T tepalo išvaizda ir kiekis pakuotėje
Zeel T tepalas yra nuo baltos iki gelsvai baltos spalvos, minkštas.
Tūbelėje yra 50 g tepalo.

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Straße 2-4
76532 Baden-Baden
Vokietija
Tel. +49 7221 501 00
Faksas +49 7221 501 485
El. paštas info@heel.de

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.
UAB „Farmahelis”
Partizanų g. 198-5
LT-50324 Kaunas
Tel., faks. +370 37 452 559
El. paštas info@heel.lt
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