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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM 

WELLBUTRIN SR 150 mg  

ilgstošās darbības tabletes 

Bupropioni hydrochloridum 

 

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 WELLBUTRIN SR un kādam nolūkam to lieto 

2. Pirms WELLBUTRIN SR lietošanas 

3. Kā lietot WELLBUTRIN SR  

4. Iespējamās blakusparādības 

5. Kā uzglabāt WELLBUTRIN SR  

6. Sīkāka informācija 

 

1. KAS IR WELLBUTRIN SR UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO 

WELLBUTRIN SR ir zāles, ko Jūsu ārsts Jums ir izrakstījis depresijas ārstēšanai. 

Uzskata, ka šīs zāles smadzenēs mijiedarbojas ar vielām, ko sauc par noradrenalīnu un 

dopamīnu, šīs vielas ir saistītas ar depresiju. 

 

2. PIRMS WELLBUTRIN SR LIETOŠANAS 

Nelietojiet WELLBUTRIN SR,  

 ja Jūs zināt, ka Jums ir alerģija pret WELLBUTRIN SR, bupropionu vai arī kādu 

citu WELLBUTRIN SR tablešu sastāvdaļu; 

 ja Jūs lietojat kādu citu medikamentu, kas satur bupropionu; 

 ja Jums ir diagnosticēta epilepsija vai ir bijušas krampju lēkmes; 

 ja Jums ir vai ir bijuši ēšanas traucējumi (piem., bulimia vai anorexia nervosa); 

 ja Jums ir smadzeņu audzējs; 

 ja Jūs lietojat daudz alkohola un tikai nesen esat pārtraucis vai plānojat pārtraukt 

alkohola lietošanu; 

 ja Jums ir smaga aknu slimība; 

 ja Jūs nesen esat pārtraucis lietot nomierinošus līdzekļus vai ja plānojat pārtraukt 

to lietošanu WELLBUTRIN SR lietošanas laikā; 

 ja Jūs depresijas ārstēšanai lietojat vai esat lietojis citus medikamentus, tā sauktos 

monoamīnoksidāzes inhibitorus (MAOI), pēdējo 14 dienu laikā. 

Ja kāds no šiem punktiem attiecas uz Jums, nekavējoties pārrunājiet to ar savu ārstu, 

nelietojot WELLBUTRIN SR. 
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Īpaša piesardzība, lietojot WELLBUTRIN SR, nepieciešama šādos gadījumos 

 

Lietošana bērniem un pusaudžiem, kas jaunāki par 18 gadiem 

WELLBUTRIN SR netiek rekomendēts lietošanai bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu 

vecumam. 

Ārstējot ar antidepresantiem bērnus un pusaudžus līdz 18 gadu vecumam, pastāv 

paaugstināts pašnāvības domu un suicidālas uzvedības risks. 

 

Pirms Jūs uzsākat WELLBUTRIN SR lietošanu, Jūsu ārstam ir jābūt informētam 

 ja Jūs regulāri lietojat lielu daudzumu alkohola; 

 ja Jums ir diabēts un Jūs tā ārstēšanai lietojat insulīnu vai tabletes; 

 ja Jums ir smaga galvas trauma vai agrāk ir bijusi galvas trauma. 
Ir konstatēts, ka aptuveni vienam no 1000 pacientiem, kas lieto WELLBUTRIN SR, var 

rasties lēkmes (krampji). Šī iespēja ir lielāka iepriekš uzskaitītajām pacientu grupām. Ja 

terapijas laikā Jums ir krampju lēkme, Jums jāpārtrauc WELLBUTRIN SR lietošana. 

Neturpiniet lietot tabletes un sazinieties ar savu ārstu. 

- ja Jums ir bipolāri afektīvi traucējumi (krasas garastāvokļa svārstības), jo 

WELLBUTRIN SR var izsaukt šīs slimības epizodi; 

- ja Jums ir aknu vai nieru slimības, Jums ir lielāka blakusparādību rašanās iespēja. 

 

Ja kāds no iepriekš minētajiem punktiem attiecas uz Jums, pārrunājiet to ar savu ārstu 

pirms WELLBUTRIN SR lietošanas. Ārsts var vēlēties pievērst īpašu uzmanību Jūsu 

aprūpei vai ieteikt citu ārstēšanu. 

 

Domas par pašnāvību un depresijas pastiprināšanās 

Ja Jums ir depresija, dažkārt Jums var rasties domas par paškaitējumu vai pašnāvību. Šīs 

domas var pastiprināties, ja antidepresantus sākat lietot pirmoreiz, jo nepieciešams laiks, 

parasti apmēram divas nedēļas, bet dažreiz vairāk, līdz zāles sāk iedarboties. 

Šādas domas biežāk var rasties, 

- ja jau iepriekš Jums bijušas domas par paškaitējumu vai pašnāvību; 

- ja Jūs esat gados jauns cilvēks. Klīniski pētījumi sniedz informāciju, ka 

palielināts pašnāvnieciskas uzvedības risks ir pieaugušajiem, kas jaunāki par 25 

gadiem un kuri psihisku traucējumu ārstēšanai lieto antidepresantus. 

 

Ja Jums ir domas par paškaitējumu vai pašnāvību, jebkurā diennakts laikā nekavējoties 

sazinieties ar savu ārstu vai dodieties uz slimnīcu.  
 

Jums var palīdzēt tas, ka savam radiniekam vai tuvam draugam izstāstāt par 

depresiju un lūdzat izlasīt šo lietošanas instrukciju. Jums vajadzētu viņiem lūgt, lai viņi 

Jums pasaka, ja viņiem šķiet, ka Jūsu depresīvie traucējumi vai trauksme pastiprinās, vai 

arī ja viņiem rodas bažas par pārmaiņām Jūsu uzvedībā. 
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Citu zāļu lietošana 
Ja Jūs lietojat vai pēdējo 14 dienu laikā esat lietojis citus antidepresantus, tā sauktos 

monoamīnoksidāzes inhibitorus (MAOI), pastāstiet to savam ārstam, nelietojot 

WELLBUTRIN SR (skat. arī Nelietojiet WELLBUTRIN SR 2. sadaļā). 

 

Ja Jūs lietojat kādas citas zāles, augu preparātus vai vitamīnus, ieskaitot tos, ko esat 

iegādājies bez receptes, pastāstiet to savam ārstam. Ārsts var vēlēties mainīt 

WELLBUTRIN SR devu vai ieteikt Jums nomainīt kādu no pārējiem medikamentiem. 

 

Dažas zāles, ko nevajadzētu lietot kopā ar WELLBUTRIN SR. Dažas no tām var 

palielināt lēkmju vai krampju risku. Citas zāles var palielināt citu blakusparādību risku. 

Daži piemēri ir minēti tālākajā tekstā, bet tas nav pilnīgs uzskaitījums. 

 

Krampju iespēja var būt lielāka, 

 ja Jūs lietojat citas zāles depresijas vai citu psihisku slimību ārstēšanai, 

 ja Jūs lietojat teofilīnu astmas vai plaušu slimību ārstēšanai, 

 ja Jūs lietojat tramadolu (stipras pretsāpju zāles), 

 ja Jūs lietojat nomierinošus līdzekļus vai ja Jūs plānojat pārtraukt to lietošanu 

WELLBUTRIN SR lietošanas laikā (skat. arī Nelietojiet WELLBUTRIN SR 2. 

sadaļā), 

 ja Jūs lietojat pretmalārijas līdzekļus (piemēram, meflokvīnu vai hlorokvīnu), 

 ja Jūs lietojat stimulantus vai citas zāles svara vai apetītes mazināšanai, 

 ja Jūs lietojat steroīdu grupas preparātus (iekšķīgi vai injekcijās), 

 ja Jūs lietojat hinolonu grupas antibiotikas, 

 ja Jūs lietojat dažu veidu antihistamīna preparātus, kas var radīt miegainību, 

 ja Jūs lietojat zāles diabēta ārstēšanai. 

Ja kāds no šiem punktiem attiecas uz Jums, nekavējoties, pirms WELLBUTRIN SR 

lietošanas pārrunājiet to ar savu ārstu. Jūsu ārsts izsvērs iespējamos ieguvumus un risku, 

kas Jums var rasties, lietojot WELLBUTRIN SR. 

 

Citu blakusparādību iespēja var būt lielāka: 

 ja Jūs lietojat dažas citas zāles depresijas ārstēšanai (piemēram, amitriptilīnu, 

fluoksetīnu, paroksetīnu, dotiepīnu, dezipramīnu vai imipramīnu) vai citu psihisku 

slimību ārstēšanai (piemēram, klozapīnu, risperidonu, tioridazīnu vai olanzapīnu); 

 ja Jūs lietojat zāles Parkinsona slimības ārstēšanai (levodopu, amantadīnu vai 

orfenadrīnu), 

 ja Jūs lietojat zāles, kas ietekmē organisma spēju sadalīt WELLBUTRIN SR 

(karbamazepīnu, fenitoīnu, valproātu), 

 ja Jūs lietojat ciklofosfamīdu, ifosfamīdu vai tamoksifēnu, ko parasti lieto vēža 

ārstēšanai, 

 ja Jūs lietojat tiklopidīnu vai klopidogrelu, ko parasti lieto insulta profilaksei, 

 ja Jūs lietojat noteiktus beta blokatorus (piemēram, metoprololu), 

 ja Jūs lietojat zāles neregulāras sirdsdarbības ārstēšanai (piemēram, propafenonu 

vai flekainīdu), 

 ja Jūs lietojat nikotīna plāksterus smēķēšanas atmešanai. 
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Ja kāds no šiem punktiem attiecas uz Jums, nekavējoties, pirms WELLBUTRIN SR 

lietošanas pārrunājiet to ar savu ārstu. 

 

Var mazināties WELLBUTRIN SR efektivitāte 

 ja Jūs lietojat ritonaviru vai efavirenzu– zāles HIV infekcijas ārstēšanai.  

Ja tas attiecas uz Jums, pastāstiet par to savam ārstam. Jūsu ārsts pārbaudīs, kāda ir 

WELLBUTRIN SR iedarbība uz Jums. Var rasties vajadzība palielināt devu vai aizstāt šīs 

zāles ar citu terapijas metodi depresijas ārstēšanai. Nepalieliniet WELLBUTRIN SR 

devu, ja Jums to nav ieteicis ārsts, jo var palielināties nevēlamu blakusparādību, tai skaitā 

krampju, risks.  

 

WELLBUTRIN SR lietošana kopā ar uzturu 

Daži cilvēki WELLBUTRIN SR lietošanas laikā konstatē, ka tie sliktāk panes alkoholu, 

un Jūsu ārsts var Jums ieteikt nelietot alkoholu (alu, vīnu vai stipros alkoholiskos 

dzērienus), kamēr Jūs lietojat WELLBUTRIN SR, vai censties alkoholu lietot pēc iespējas 

maz. Bet ja Jūs pašlaik lietojat daudz alkohola, nepārtrauciet to pēkšņi- tas var būt bīstami. 

Apspriedieties ar ārstu par alkohola lietošanu, pirms sākat lietot WELLBUTRIN SR. 

 

Laboratoriskās analīzes 

WELLBUTRIN SR var ietekmēt laboratoriskās analīzes, ko izmanto citu medikamentu 

klātbūtnes noteikšanai. Ja Jums ir nepieciešams veikt analīzes, informējiet savu ārstu vai 

medicīnas iestādi, ka Jūs lietojat WELLBUTRIN SR. 

 

Grūtniecība un zīdīšanas periods 

Nelietojiet WELLBUTRIN SR, ja Jums iestājusies grūtniecība, ja vien Jūsu ārsts Jums 

to neiesaka. Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Dažos, 

bet ne visos pētījumos ir ziņots par iedzimtu patoloģiju, īpaši sirds patoloģiju, palielinātu 

biežumu mazuļiem, kuru mātes lietojušas WELLBUTRIN SR. Nav zināms, vai šīs 

parādības cēlonis ir WELLBUTRIN SR lietošana.   

Nebarojiet bērnu ar krūti WELLBUTRIN SR lietošanas laikā, jo WELLBUTRIN SR 

sastāvdaļas nokļūst mātes pienā un var ietekmēt Jūsu bērnu. 

 

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana 

Ja pēc WELLBUTRIN SR lietošanas Jūs jūtat apreibumu vai apdullumu, nevadiet 

transportlīdzekļus un nestrādājiet ar mehānismiem. 

 

3. KĀ LIETOT WELLBUTRIN SR  

 

Vienmēr lietojiet WELLBUTRIN SR tieši tā, kā norādījis ārsts. Šeit minētas parastās 

devas, bet ārsta norādījumi attiecas tieši uz Jums. Pārjautājiet ārstam vai farmaceitam, ja 

neesat par kaut ko pārliecināts.  

 

Var paiet zināms laiks, pirms Jūs sāksiet justies labāk. Ir nepieciešams laiks, reizēm 

vairākas nedēļas vai mēneši, lai medikamenti sasniegtu maksimālo iedarbību. Kad Jūs 

sāksiet justies labāk, Jūsu ārsts var Jums ieteikt turpināt WELLBUTRIN SR lietošanu, lai 

novērstu depresijas atsākšanos. 
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Cik daudz lietot 

Parastā sākotnējā deva pieaugušajiem ir viena 150 mg tablete katru dienu.  

Jūsu ārsts var palielināt devu līdz divām tabletēm dienā, ja pēc vairākām nedēļām 

depresija nav mazinājusies. 

Nelietojiet vairāk kā 1 tableti vienā reizē. Starp devām jāpaiet vismaz 8 stundām. Ārsts 

var noteikt citu devu, ja Jums ir aknu vai nieru darbības traucējumi vai ja Jūs esat vairāk 

kā 65 gadus vecs. 

 

Norijiet tabletes veselas. Nesakošļājiet, nesmalciniet un nedaliet tās – šāda rīcība rada 

pārdozēšanas risku, jo zāles Jūsu organismā izdalīsies pārāk ātri. Tas var palielināt 

blakusparādību, tai skaitā krampju, rašanās iespēju. 

 

Cik ilgi lietot 

Tikai Jūs kopā ar savu ārstu varat noteikt, cik ilgi Jums ir nepieciešams lietot 

WELLBUTRIN SR. Var paiet vairākas nedēļas vai mēneši, pirms Jūs jutīsiet stāvokļa 

uzlabošanos. Jums ar ārstu ir regulāri jāapspriež Jūsu simptomi, lai izlemtu, cik ilgi Jums 

ir jālieto šīs zāles. Kad Jūs sāksiet justies labāk, Jūsu ārsts var Jums ieteikt turpināt 

WELLBUTRIN SR lietošanu, lai novērstu depresijas atsākšanos.  

 

Ja esat lietojis par daudz WELLBUTRIN SR  

Ja esat lietojis par daudz tablešu, var palielināties lēkmju vai krampju risks. 

Nekavējieties, uzreiz lūdziet padomu savam ārstam vai arī sazinieties ar tuvākās slimnīcas 

neatliekamās palīdzības nodaļu. 

 

Ja esat izlaidis WELLBUTRIN SR devu 

Ja esat aizmirsis iedzert zāļu devu, pagaidiet un iedzeriet nākamo tableti parastajā laikā. 

Nelietojiet papildu tableti, lai kompensētu izlaisto devu.  

 

Ja Jūs pārtraucat lietot WELLBUTRIN SR 

Nepārtrauciet WELLBUTRIN SR lietošanu un nesamaziniet devu, iepriekš 

nekonsultējoties ar ārstu!  

 

Ja Jums rodas kādi jautājumi par šī produkta lietošanu, pajautājiet savam ārstam vai 

farmaceitam. 

 

Reizēm WELLBUTRIN SR tabletēm ir īpatnēja smaka. Tas ir normāli, turpiniet lietot 

tabletes kā parasti. 

 

4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 

 

Tāpat kā lietojot citus medikamentus, WELLBUTRIN SR var izraisīt blakusparādības, bet 

tās nerodas visiem cilvēkiem. 

 

Lēkmes vai krampji 

Aptuveni vienam no 1000 pacientiem, kas lieto WELLBUTRIN SR, pastāv risks, ka var 

rasties lēkmes vai krampji. Šī iespēja ir lielāka, ja Jūs lietojat pārāk daudz WELLBUTRIN 
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SR, ja Jūs lietojat noteiktas citas zāles vai ja Jums ir paaugstināts lēkmju risks. Ja tas Jūs 

uztrauc, pārrunājiet to ar savu ārstu.  

Ja Jums ir krampju lēkme, pasakiet to savam ārstam, kad atveseļojaties. Neturpiniet 

lietot tabletes. 

 

Alerģiskas reakcijas 
Dažiem cilvēkiem WELLBUTRIN SR var izraisīt alerģiskas reakcijas.  

Alerģisku reakciju pazīmes ir:  

 izsitumi uz ādas (arī niezoši uztūkumi). Dažu ādas izsitumu gadījumā var būt 

nepieciešama ārstēšana slimnīcā, īpaši ja rodas arī mutes un/vai acu gļotādas iekaisums, 

 neparasta sēkšana vai apgrūtināta elpošana, 

 pietūkuši acu plakstiņi, lūpas vai mēle, 

 sāpes muskuļos vai locītavās, 

 kolapss vai samaņas zudums. 

 

Ja Jums rodas kādas alerģiskas reakcijas pazīmes, nekavējoties sazinieties ar savu 

ārstu. Neturpiniet lietot tabletes. 

Alerģiskas reakcijas var būt ilgstošas. Ja ārsts Jums izraksta kādas zāles alerģijas 

simptomu mazināšanai, ir jāveic viss norādītais ārstēšanas kurss.  

 

Citas blakusparādības 

Miega traucējumi 

Visbiežākā blakusparādība pacientiem, kuri lieto Wellbutrin SR, ir miega traucējumi. Ja 

Jums liekas, ka Jums ir traucēts miegs, centieties nelietot Wellbutrin SR tieši pirms 

gulētiešanas. Ja Jūs lietojat divas tabletes, ieņemiet vienu agri no rīta, otru vēlu 

pēcpusdienā. Starp ieņemšanas reizēm jāpaiet 8 stundām. 

 

Ļoti biežas blakusparādības (var skart vairāk kā vienu no 10 cilvēkiem): 

 miega traucējumi;  

 galvassāpes; 

 sausuma sajūta mutē; 

 slikta dūša, vemšana. 

 

Biežas blakusparādības (šīs blakusparādības var skart līdz vienam no 10 cilvēkiem): 

 drudzis, reibonis, nieze, svīšana un ādas izsitumi (reizēm alerģiskas reakcijas dēļ), 

 trīce, vājums, nogurums, sāpes krūtīs, 

 nervozitātes vai uzbudinājuma sajūta,  

 sāpes vēderā vai citi simptomi (aizcietējumi), garšas sajūtas izmaiņas, apetītes zudums 

(anoreksija), 

 asinsspiediena paaugstināšanās (reizēm izteikta), piesārtums, 

 troksnis ausīs, redzes traucējumi. 
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Retākas blakusparādības (var skart līdz vienam no 100 cilvēkiem): 

 nomāktības sajūta (skat. arī Domas par pašnāvību un depresijas pastiprināšanās, 

2. sadaļā, apakšpunktā Īpaša piesardzība, lietojot WELLBUTRIN SR, nepieciešama 

šādos gadījumos), 

 apjukums, 

 koncentrēšanās grūtības, 

 paātrināta sirdsdarbība, 

 svara zudums. 

 

Retas blakusparādības (var skart līdz vienam no 1000 cilvēkiem): 

 krampji. 

 

Ļoti retas blakusparādības (var skart līdz vienam no 10000 cilvēkiem): 

 sirdsklauves, ģībonis, 

 muskuļu raustīšanās, muskuļu stīvums, nekontrolētas kustības, gaitas un koordinācijas 

traucējumi,  

 nemiers, aizkaitināmība, naidīgums, agresivitāte vai paranoja, nerealitātes un 

atsvešinātības sajūta (depersonalizācija), neesošu parādību sajušana vai ticība tām 

(halucinācijas/ murgi), savādi sapņi, tirpšana vai nejutīgums, atmiņas zudums,  

 ādas un acu baltumu dzeltena nokrāsa (dzelte), ko var izraisīt aknu enzīmu līmeņa 

paaugstināšanās, hepatīts,  

 smagas alerģiskas reakcijas; izsitumi kopā ar locītavu un muskuļu sāpēm, 

 cukura līmeņa izmaiņas asinīs,  

 urinācijas apjoma palielināšanās vai samazināšanās, 

 smagi izsitumi, kas var rasties mutē un citās ķermeņa daļās un var būt dzīvībai bīstami, 

 psoriāzes (sarkani sabiezinātas ādas laukumi) simptomu pastiprināšanās. 

 

Ja kāda no blakusparādībām kļūst smaga vai Jums rodas kādas blakusparādības, kas nav 

minētas šajā instrukcijā, lūdzu, informējiet par to savu ārstu vai farmaceitu. 

 

5. KĀ UZGLABĀT WELLBUTRIN SR  

 

Uzglabāt zāles bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. 

Nelietojiet WELLBUTRIN SR pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz blistera un 

kartona kastītes. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu. 

 

Uzglabāt temperatūrā līdz 25C. 
Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. 

 

Zāles nedrīkst izmest kopā ar saimniecības atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājiet 

farmaceitam par nevajadzīgo zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo 

vidi. 
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6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA 

Ko WELLBUTRIN SR satur 

 

Aktīvā viela ir bupropiona hidrohlorīds (bupropioni hydrochloridum). Katra tablete satur 

150 mg bupropiona hidrohlorīda. 

Citas sastāvdaļas ir:  

tabletes kodolā: mikrokristāliskā celuloze, hipromeloze, cisteīna hidrohlorīda 

monohidrāts, magnija stearāts.  

Tabletes apvalkā: hipromeloze, makrogols 400, titāna dioksīds (E171), karnaubas vasks.  

Apdrukas tinte: izopropilspirts, propilēnglikols, hipromeloze, melnais dzelzs oksīds 

(E172). 

 

WELLBUTRIN SR ārējais izskats un iepakojums 

 

WELLBUTRIN SR 150 mg tabletes ir abpusēji izliektas, baltas apvalkotās tabletes, kurām 

vienā pusē ar melnu tinti uzdrukāts „GX CH7” un otra puse ir vienkrāsaina. 

Tabletes ir iepakotas folijas blisteros, kas ievietoti kartona kārbiņā. Iepakojumā 30 vai 60 

tabletes. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami. 

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks 

GlaxoSmithKline Latvia SIA,  

Duntes iela 11,  

Rīga, LV-1013, Latvija 

tel. 67312687. 

 

Ražotājs  
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Ul. Grunwaldzka 189, Poznan, Polija 
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