
Izmaiņas Latvijas Zāļu reģistrā Rīkojuma Nr.12 pielikums Nr.3-2

N.p.k. Zāļu nosaukums Firma, valsts Reģistrā-
cijas Nr.

Pamatojums

1 2 3 4 5
1 Coxtral 100 mg tabletes, tabletes pa 100 

mg
Zentiva a.s., Čehija 03-0331 IB tipa izmaiņas: uzglabāšanas nosacījumu maiņa gatavajam produktam vai 

atšķaidītam/šķīdinātam produktam; gatavā produkta uzglabāšanas laika maiņa 
iepakots pārdošanai no 2 gadiem uz 3 gadiem; IA tipa izmaiņas: jauna vai atjaunota 
Eiropas farmakopejas atbilstības sertifikāta iesniegšana par aktīvo vielu vai 
izejmateriālu/reaģentu/starpproduktu, ko izmanto aktīvās vielas ražošanas procesā no 
pašreiz apstiprinātā ražotāja; jebkuras ražošanas vietas svītrošana; stingrāku 
specifikācijas ierobežojumu noteikšana gatavā produkta primārā iepakojuma 
specifikācijai (divas izmaiņas); nelielas izmaiņas apstiprinātajā gatavā produkta 
pārbaudes metodē (divas izmaiņas); stingrāku ražošanas procesu ierobežojumu 
noteikšana (izrietošās); izmaiņas gatavā produkta specifikācijā (izrietošās)  

2 Bactiflox Lactab 500 mg apvalkotās 
tabletes, apvalkotās tabletes pa 500 mg

Mepha Lda., Portugāle 99-0302  II tipa izmaiņas: izmaiņas Zāļu aprakstā un Lietošanas instrukcijā

3 No-spa forte 80 mg tabletes, tabletes pa 
80 mg

Chinoin Pharmaceutical and 
Chemical Works Co.Ltd, 
Ungārija

99-0157 IB tipa izmaiņas: izmaiņas aktīvās vielas pārbaudes metodēs, vai aktīvās vielas 
ražošanas procesā izmantotā izejmateriāla, starpprodukta, vai reaģenta pārbaudes 
metodēs, citas izmaiņas pārbaudes metodē, ieskaitot pārbaudes metodes aizstāšanu 
vai pievienošanu;
izmaiņas aktīvās vielas specifikācijā vai aktīvās vielas ražošanā izmantotā 
izejmateriāla starpprodukta, vai reaģenta specifikācijā; jauna pārbaudes parametra 
pievienošana aktīvās vielas specifikācijā (izrietošās); IA tipa izmaiņas: izmaiņas 
aktīvās vielas specifikācijā vai aktīvās vielas ražošanā izmantotā izejmateriāla 
starpprodukta/reaģenta specifikācijā; stingrāku specifikācijas ierobežojumu 
noteikšana (izrietošās)  

4 Olicard 40 mg retard prolonged-release 
capsules, ilgstošās darbības kapsulas pa 
40 mg

Solvay Pharmaceuticals 
GmbH, Vācija

99-0429  II tipa izmaiņas: jauns Baltijas valstu marķējums
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Izmaiņas Latvijas Zāļu reģistrā Rīkojuma Nr.12 pielikums Nr.3-2

1 2 3 4 5
5 Olicard 60 mg retard prolonged-release 

capsules, ilgstošās darbības kapsulas pa 
60 mg

Solvay Pharmaceuticals 
GmbH, Vācija

99-0430  II tipa izmaiņas: jauns Baltijas valstu marķējums

6 Sertral 100 mg apvalkotās tabletes, 
apvalkotās tabletes pa 100 mg

Sandoz d.d., Slovēnija 04-0393 IA tipa izmaiņas: reģistrācijas apliecības īpašnieka adreses maiņa uz  Sandoz d.d., 
Slovēnija (bija: Hexal AG, Vācija)

7 Sertral 50 mg apvalkotās tabletes, 
apvalkotās tabletes pa 50 mg

Sandoz d.d., Slovēnija 04-0392 IA tipa izmaiņas: reģistrācijas apliecības īpašnieka adreses maiņa uz  Sandoz d.d., 
Slovēnija (bija: Hexal AG, Vācija)

8 Diclac ID 150 mg modified release 
tablets, ilgstošās darbības tabletes pa 150 
mg

Sandoz d.d., Slovēnija 99-0828  II tipa izmaiņas: dokumentācijas 3.moduļa atjaunošana; izmaiņas Zāļu aprakstā un 
Lietošanas instrukcijā; IA tipa izmaiņas: galaprodukta ražotāja nosaukuma maiņa uz 
LEK S.A., Polija (bija: Hexal Polska Sp.z.o.o., Polija); papildus primārās pakošanas 
vietas ieviešana

9 Diclac ID 75 mg modified release tablets, 
ilgstošās darbības tabletes pa 75 mg

Sandoz d.d., Slovēnija 99-0827  II tipa izmaiņas: dokumentācijas 3.moduļa atjaunošana; izmaiņas Zāļu aprakstā un 
Lietošanas instrukcijā; IA tipa izmaiņas: galaprodukta ražotāja nosaukuma maiņa uz 
LEK S.A., Polija (bija: Hexal Polska Sp.z.o.o., Polija); papildus primārās pakošanas 
vietas ieviešana

10 Diphereline 11,25 mg powder and solvent 
for suspension for injection, pulveris un 
šķīdinātājs i.m. injekciju suspensijas 
pagatavošanai (3 mēnešus ilgstošas 
darbības) - 11,25 mg/flakonā

Beaufour Ipsen International, 
Francija

03-0240  II tipa izmaiņas: jauns iepakojums

11 Nicerium 30 mg cietās kapsulas, cietās 
kapsulas pa 30 mg

Sandoz d.d., Slovēnija 03-0482 IB tipa izmaiņas: uzglabāšanas nosacījumu maiņa gatavajam produktam vai 
atšķaidītam/šķīdinātam produktam (uzglabāt temperatūrā līdz 30° C); II tipa 
izmaiņas: 3. moduļa atjaunošana; IA tipa izmaiņas: tablešu  apvalku vai kapsulu 
apvalka svara izmaiņas perorālām zāļu formām ar ātru aktīvās vielas atbrīvošanu; 
primārās iepakošanas vietas iekļaušana visā ražošanas procesā vai tā daļā cietām zāļu 
formām; aktīvās vielas vai starpprodukta sērijas apjoma palielināšana līdz 10 reizēm, 
salīdzinot ar sākotnējo sērijas apjomu, kāds apstiprināts
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12 Berlocid 800 mg/160 mg tablets, tabletes Berlin-Chemie AG/ Menarini 

Group, Vācija
98-0031 II tipa izmaiņas: jauna Lietošanas instrukcija

13 Hexicon 16 mg supozitoriji, vaginālie 
supozitoriji

UAB "Stada - Nizpharm - 
Baltija", Lietuva

05-0160  IA tipa izmaiņas: ražotāja, kas atbildīgs par sērijas izlaidi, pievienošana, bez sērijas 
pārbaudes - SIA "Briz", Latvija; vietas, kur sērijas pārbaudes notiks, pievienošana 
(izrietošās) - a/s "Olainfarm", Latvija

14 Jodoxid 200 mg supozitoriji, vaginālie 
suppozitoriji

UAB "Stada - Nizpharm - 
Baltija", Lietuva

05-0121 IA tipa izmaiņas: ražotāja, kas atbildīgs par sērijas izlaidi, pievienošana, bez sērijas 
pārbaudes - SIA "Briz", Latvija; vietas, kur sērijas pārbaudes notiks, pievienošana 
(izrietošās) - a/s "Olainfarm", Latvija

15 Chondroxid ziede, ziede 5 % UAB "Stada - Nizpharm - 
Baltija", Lietuva

02-0374  IA tipa izmaiņas: ražotāja, kas atbildīgs par sērijas izlaidi, pievienošana, bez sērijas 
pārbaudes - SIA "Briz", Latvija; vietas, kur sērijas pārbaudes notiks, pievienošana 
(izrietošās) - a/s "Olainfarm", Latvija

16 Anestezol supozitoriji , supozitoriji UAB "Stada - Nizpharm - 
Baltija", Lietuva

99-0991 IA tipa izmaiņas: ražotāja, kas atbildīgs par sērijas izlaidi, pievienošana, bez sērijas 
pārbaudes - SIA "Briz", Latvija; vietas, kur sērijas pārbaudes notiks, pievienošana 
(izrietošās) - a/s "Olainfarm", Latvija

17 Anuzol supozitoriji, supozitoriji UAB "Stada - Nizpharm - 
Baltija", Lietuva

00-0196 IA tipa izmaiņas: ražotāja, kas atbildīgs par sērijas izlaidi, pievienošana, bez sērijas 
pārbaudes - SIA "Briz", Latvija; vietas, kur sērijas pārbaudes notiks, pievienošana 
(izrietošās) - a/s "Olainfarm", Latvija

18 Metformin Sandoz 500 mg film-coated 
tablets, apvalkotās tabletes pa 500 mg

Sandoz GmbH, Austrija 99-0716 IB tipa izmaiņas: izmaiņas, kas saistītas ar vienību skaitu vienā iepakojumā pašreiz 
neapstiprinātam iepakojuma lielumam

19 Corpril 2,5 mg hard capsules, cietās 
kapsulas pa 2,5 mg

Ranbaxy UK Ltd., 
Lielbritānija

02-0450 IA tipa izmaiņas: reģistrācijas apliecības īpašnieka adreses maiņa; II tipa izmaiņas: 
izmaiņas Lietošanas instrukcijā (izrietošās)

20 Corpril 5 mg hard capsules, cietās 
kapsulas pa 5 mg

Ranbaxy UK Ltd., 
Lielbritānija

02-0451 IA tipa izmaiņas: reģistrācijas apliecības īpašnieka adreses maiņa; II tipa izmaiņas: 
izmaiņas Lietošanas instrukcijā (izrietošās)

21 Almagel Neo, suspensija Actavis Nordic A/S, Dānija 02-0284 IA tipa izmaiņas: vietas, kur sērijas pārbaude notiks, aizstāšana - a/s "Olainfarm", 
Latvija; ražotāja, kas ir atbildīgs par sērijas izlaidi, aizstāšana, bez sērijas pārbaudes - 
SIA "Briz", Latvija

22 Gincosan, kapsulas Norameda UAB, Lietuva 04-0396 II tipa izmaiņas: Zāļu apraksta sadaļā 4.4. pievienots brīdinājums par laktozi, 
atbilstoša Lietošanas instrukcija; IA tipa izmaiņas: ražotāja, kas ir atbildīgs par 
sērijas izlaidi, aizstāšana, ar sērijas pārbaudi
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1 2 3 4 5
23 Eloxatin 5 mg/ml pulveris infūziju 

šķīduma pagatavošanai, pulveris infūziju 
šķīduma pagatavošanai 100 mg

Sanofi-aventis Latvia SIA, 
Latvija

99-0507 IA tipa izmaiņas: galaprodukta ražotāja nosaukuma maiņa uz Glaxo Wellcome 
Production, Francija; Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Private Co.Ltd., 
Ungārija

24 Eloxatin 5 mg/ml pulveris infūziju 
šķīduma pagatavošanai, pulveris infūziju 
šķīduma pagatavošanai 50 mg

Sanofi-aventis Latvia SIA, 
Latvija

99-0506 IA tipa izmaiņas: galaprodukta ražotāja nosaukuma maiņa uz Glaxo Wellcome 
Production, Francija; Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Private Co.Ltd., 
Ungārija

25 Ketonal 50 mg, kapsulas pa 50 mg Sandoz d.d., Slovēnija 98-0515 II tipa izmaiņas: izmaiņas Zāļu aprakstā un Lietošanas instrukcijā - papildināta 
drošības informācija

26 Ketonal forte 100 mg, apvalkotās tabletes 
pa 100 mg

Sandoz d.d., Slovēnija 98-0514 II tipa izmaiņas: izmaiņas Zāļu aprakstā un Lietošanas instrukcijā - papildināta 
drošības informācija

27 Neo-bronchol, sūkājamās tabletes pa 15 
mg

Divapharma GmbH, Vācija 04-0251 II tipa izmaiņas: Zāļu apraksta un Lietošanas instrukcijas harmonizācija ar oriģinālo 
SPC, blakusparādības sakārtotas saskaņā ar MedDRA, teksta redakcionālas izmaiņas

28 No-spa 40 mg/2 ml solution for injection, 
šķīdums injekcijām 40 mg/2 ml

Chinoin Pharmaceutical and 
Chemical Works Private 
Co.Ltd., Ungārija 

96-0151 IA tipa izmaiņas: gatavā produkta ražotāja produkta ražotāja nosaukuma un/vai 
adreses maiņa uz Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Private Co.Ltd., 
Ungārija (bija: Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Co.Ltd, Ungārija); 
aktīvās vielas ražotāja nosaukuma un/vai adreses izmaiņas, ja nav Eiropas 
farmakopejas atbilstības sertifikāta (izrietošā) uz Chinoin Pharmaceutical and 
Chemical Works Private Co.Ltd., Ungārija (bija: Chinoin Pharmaceutical and 
Chemical Works Co.Ltd, Ungārija)

29 Stilnox 10 mg, coated tablets, apvalkotās 
tabletes pa 10 mg

Sanofi-aventis Latvia SIA, 
Latvija

99-1021  II tipa izmaiņas: papildināta drošības informācija

30 Glimepirid PLIVA 4 mg tablets, 
tabletes pa 4 mg SIA Pliva, Latvija 06-0185 IA tipa izmaiņas: reģistrācijas apliecības īpašnieka adreses maiņa uz SIA Pliva,

Latvija (bija: AWD Pharma Limited, Latvija)
31 Glimepirid PLIVA 6 mg tablets, 

tabletes pa 6 mg SIA Pliva, Latvija 06-0186 IA tipa izmaiņas: reģistrācijas apliecības īpašnieka adreses maiņa uz SIA Pliva,
Latvija (bija: AWD Pharma Limited, Latvija)

32 Ketocef 1,5 g powder for solution for 
injection, pulveris injekciju šķīduma 
pagatavošanai 1,5 g

SIA Pliva, Latvija 01-0152 IA tipa izmaiņas: reģistrācijas apliecības īpašnieka adreses maiņa uz SIA Pliva, 
Latvija (bija: AWD Pharma Limited, Latvija); mainīta sērijas pārbaudes vieta uz 
Pliva Krakow Pharmaceutical Company, Polija
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33 Ketocef 750 mg powder for solution for 

injection, pulveris injekciju šķīduma 
pagatavošanai 750 mg

SIA Pliva, Latvija 01-0151 IA tipa izmaiņas: reģistrācijas apliecības īpašnieka adreses maiņa uz SIA Pliva, 
Latvija (bija: AWD Pharma Limited, Latvija); mainīta sērijas pārbaudes vieta uz 
Pliva Krakow Pharmaceutical Company, Polija

34 Duspatalin, ilgstošās darbības kapsulas pa 
200 mg

Solvay Pharmaceuticals B.V., 
Nīderlande

04-0310 IB tipa izmaiņas: gatavā produkta ražošanas vietas iekļaušana visā ražošanas procesā 
vai tā daļā, izņemot sērijas izlaidi; IA tipa izmaiņas: primārās iepakošanas vietas 
iekļaušana visā ražošanas procesā vai tā daļā cietām zāļu formām (izrietošās); 
sekundārās iepakošanas vietas iekļaušana visā ražošanas procesā vai tā daļā visu 
veidu zāļu formām (izrietošās); ražotāja, kas ir atbildīgs par sērijas izlaidi, 
pievienošana, ar sērijas pārbaudi - Solvay Pharmaceuticals S.A.S., Francija 
(izrietošās); iepakojuma vai aizvākojuma formas vai izmēra maiņa; izmaiņas, kas 
saistītas ar primārā iepakojuma materiāla kvalitatīvo un/vai kvantitatīvo sastāvu 

35 Agapurin 100 mg coated tablets, 
apvalkotās tabletes pa 100 mg

Zentiva a.s., Slovākija 98-0445 II tipa izmaiņas: palīgvielas ražotāja nosaukuma maiņa uz Friesland Foods Domo 
(bija: Borculo Domo Ingredients)

36 Dipentum 250 mg, kapsulas pa 250 mg UCB Pharma Oy, Somija 04-0298 IB tipa izmaiņas: gatavā produkta ražošanas vietas aizstāšana visā ražošanas procesā 
vai tā daļā, izņemot sērijas izlaidi; iepakojuma komponentu vai ierīču (ja minēts 
dokumentācijas lietā) piegādātāja aizstāšana vai jauna piegādātāja iesaistīšana, 
izņemot dozētas devas inhalatoru krājtelpas; IA tipa izmaiņas: iepakojuma vai 
aizvākojuma formas vai izmēra maiņa; sekundārās iepakošanas vietas aizstāšana visā 
ražošanas procesā vai tā daļā visu veidu zāļu formām (izrietošās); primārās 
iepakošanas vietas aizstāšana visā ražošanas procesā vai tā daļā cietām zāļu formām 
(izrietošās); vietas, kur sērijas pārbaude notiks, aizstāšana (izrietošās); ražotāja, kas ir 
atbildīgs par sērijas izlaidi, aizstāšana, bez sērijas pārbaudes - UCB Pharma Limited, 
Lielbritānija (bija: Pharmacia AB, Zviedrija)

37 Octaplex powder and solvent for solution 
for injection, pulveris un šķīdinātājs 
injekciju šķīduma pagatavošanai

Octapharma (IP) Ltd., 
Lielbritānija

06-0225 II tipa izmaiņas: jaunas ražošanas vietas pievienošana - Lingolsheim, Francija
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38 Duphalac, šķīdums iekšķīgai lietošanai Solvay Pharmaceuticals B.V., 

Nīderlande
99-0641 IA tipa izmaiņas: iepakojuma vai aizvākojuma formas vai izmēra maiņa; jauna vai 

atjaunota Eiropas farmakopejas atbilstības sertifikāta iesniegšana par aktīvo vielu no 
jauna ražotāja (pievienots jauns aktīvās vielas ražotājs CANLAC (Division of Solvay 
Pharma Inc.), Kanāda

39 Tramadolor ID 100 mg ilgstošās darbības 
tabletes, ilgstošas darbības tabletes pa 100 
mg

Sandoz d.d., Slovēnija 02-0417 IA tipa izmaiņas: aktīvās vielas ražotāja nosaukuma maiņa, ja nav Eiropas 
farmakopejas atbilstības sertifikāta uz Cambrex Cork Ltd.; nelielas izmaiņas 
apstiprinātajā aktīvās vielas ražošanas procesā izmantotā starpprodukta pārbaudes 
metodē; ražotāja, kas ir atbildīgs par sērijas izlaidi, pievienošana, ar sērijas pārbaudi - 
Hexal Polska Sp.z.o.o., Polija; gatavā produkta ražotāja nosaukuma maiņa uz Lek 
S.A., Polija (bija: Hexal Polska Sp.z.o.o., Polija); IB tipa izmaiņas: izmaiņas, kas 
saistītas ar gatavā produkta pārbaudes metodi, ieskaitot pārbaudes metodes aizstāšanu 
vai jaunas pievienošanu (krāsvielu identificēšana)

40 Tramadolor ID 150 mg ilgstošās darbības 
tabletes, ilgstošas darbības tabletes pa 150 
mg

Sandoz d.d., Slovēnija 02-0418 IA tipa izmaiņas: aktīvās vielas ražotāja nosaukuma maiņa, ja nav Eiropas 
farmakopejas atbilstības sertifikāta uz Cambrex Cork Ltd.; nelielas izmaiņas 
apstiprinātajā aktīvās vielas ražošanas procesā izmantotā starpprodukta pārbaudes 
metodē; ražotāja, kas ir atbildīgs par sērijas izlaidi, pievienošana, ar sērijas pārbaudi - 
Hexal Polska Sp.z.o.o., Polija; gatavā produkta ražotāja nosaukuma maiņa uz Lek 
S.A., Polija (bija: Hexal Polska Sp.z.o.o., Polija); IB tipa izmaiņas: izmaiņas, kas 
saistītas ar gatavā produkta pārbaudes metodi, ieskaitot pārbaudes metodes aizstāšanu 
vai jaunas pievienošanu (krāsvielu identificēšana)
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41 Tramadolor ID 200 mg ilgstošās darbības 

tabletes, ilgstošas darbības tabletes pa 200 
mg

Sandoz d.d., Slovēnija 02-0419 IA tipa izmaiņas: aktīvās vielas ražotāja nosaukuma maiņa, ja nav Eiropas 
farmakopejas atbilstības sertifikāta uz Cambrex Cork Ltd.; nelielas izmaiņas 
apstiprinātajā aktīvās vielas ražošanas procesā izmantotā starpprodukta pārbaudes 
metodē; ražotāja, kas ir atbildīgs par sērijas izlaidi, pievienošana, ar sērijas pārbaudi - 
Hexal Polska Sp.z.o.o., Polija; gatavā produkta ražotāja nosaukuma maiņa uz Lek 
S.A., Polija (bija: Hexal Polska Sp.z.o.o., Polija); IB tipa izmaiņas: izmaiņas, kas 
saistītas ar gatavā produkta pārbaudes metodi, ieskaitot pārbaudes metodes aizstāšanu 
vai jaunas pievienošanu (krāsvielu identificēšana)

42 Troxevasin 2% gels, gels 2 % Actavis Nordic A/S, Dānija 97-0338 IB tipa izmaiņas: izmaiņas galaprodukta specifikācijā (stingrāku specifikācijas 
ierobežojumu noteikšana - gela masai iepakojumā);  izmaiņas, kas saistītas ar gatavā 
produkta pārbaudes metodi (metodes aizstāšana ar Ph.Eur. metodi - gela masai 
iepakojumā, izrietošās); izmaiņas galaprodukta specifikācijā (jauna pārbaudes 
parametra pievienošana - benzalkonija hlorīds); izmaiņas, kas saistītas ar gatavā 
produkta pārbaudes metodi (benzalkonija hlorīdam, izrietošās); divi jauni aktīvās 
vielas ražotāji, ja nav Eiropas farmakopejas atbilstības sertifikāta - Interpharma-Praha 
a.s., Čehija; Sichuan Xieli Pharmaceutical Co.Ltd., Ķīna; izmaiņas, kas izdarāmas, lai 
panāktu aktīvās vielas atbilstību Vācijas farmakopejai (izrietošās)

43 Neplit Easyhaler 100 micrograms/dose 
inhalation powder, pulveris inhalācijām 
100 mkg/devā

Menarini International 
Operations Luxembourg S.A., 
Luksemburga

05-0272 IA tipa izmaiņas: jauna Eiropas farmakopejas atbilstības sertifikāta iesniegšana par 
aktīvo vielu no jauna ražotāja (citas vielas)- ražotājs Industriale Chimica Saronno, 
Itālija)

44 Neplit Easyhaler 200 micrograms/dose 
inhalation powder, pulveris inhalācijām 
200 mkg/devā

Menarini International 
Operations Luxembourg S.A., 
Luksemburga

05-0273 IA tipa izmaiņas: jauna Eiropas farmakopejas atbilstības sertifikāta iesniegšana par 
aktīvo vielu no jauna ražotāja (citas vielas)- ražotājs Industriale Chimica Saronno, 
Itālija)

45 Neplit Easyhaler 400 micrograms/dose 
inhalation powder, pulveris inhalācijām 
400 mkg/devā

Menarini International 
Operations Luxembourg S.A., 
Luksemburga

05-0274 IA tipa izmaiņas: jauna Eiropas farmakopejas atbilstības sertifikāta iesniegšana par 
aktīvo vielu no jauna ražotāja (citas vielas)- ražotājs Industriale Chimica Saronno, 
Itālija)
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46 Neplit Easyhaler 100 micrograms/dose 

inhalation powder, pulveris inhalācijām 
100 mkg/devā

Menarini International 
Operations Luxembourg S.A., 
Luksemburga

05-0272 IA tipa izmaiņas: jauna Eiropas farmakopejas atbilstības sertifikāta iesniegšana par 
aktīvo vielu no jauna ražotāja (citas vielas)- ražotājs Sicor Santhia, Itālija)

47 Neplit Easyhaler 200 micrograms/dose 
inhalation powder, pulveris inhalācijām 
200 mkg/devā

Menarini International 
Operations Luxembourg S.A., 
Luksemburga

05-0273 IA tipa izmaiņas: jauna Eiropas farmakopejas atbilstības sertifikāta iesniegšana par 
aktīvo vielu no jauna ražotāja (citas vielas)- ražotājs Sicor Santhia, Itālija)

48 Neplit Easyhaler 400 micrograms/dose 
inhalation powder, pulveris inhalācijām 
400 mkg/devā

Menarini International 
Operations Luxembourg S.A., 
Luksemburga

05-0274 IA tipa izmaiņas: jauna Eiropas farmakopejas atbilstības sertifikāta iesniegšana par 
aktīvo vielu no jauna ražotāja (citas vielas)- ražotājs Sicor Santhia, Itālija)

49 Imdur 60 mg, ilgstošās darbības tabletes 
pa 60 mg

AstraZeneca AB, Zviedrija 98-0409 IA tipa izmaiņas: jebkuras ražošanas vietas svītrošana - Cambrex; aktīvās vielas 
ražotāja nosaukuma maiņa, ja nav Eiropas farmakopejas atbilstības sertifikāta (no 
Clariant Ltd uz Archimica Ltd); IB tipa izmaiņas: izmaiņas palīgvielas pārbaudes 
metodē, ieskaitot apstiprinātās pārbaudes metodes aizstāšanu ar jaunu pārbaudes 
metodi

50 Citramonum P tablets, tabletes "Ņižfarm-Baltija" 
pārstāvniecība, Latvija

05-0085 IA tipa izmaiņas: ražotāja, kas ir atbildīgs par sērijas izlaidi, maiņa, bez sērijas 
pārbaudes uz SIA "Briz", Latvija; vietas, kur sērijas pārbaude notiks, pievienošana - 
a/s "Olainfarm", Latvija

51 Contraceptinum T suppositoria, vaginālie 
supozitoriji

"Ņižfarm-Baltija" 
pārstāvniecība, Latvija

05-0354 IA tipa izmaiņas: ražotāja, kas ir atbildīgs par sērijas izlaidi, maiņa, bez sērijas 
pārbaudes uz SIA "Briz", Latvija; vietas, kur sērijas pārbaude notiks, pievienošana - 
a/s "Olainfarm", Latvija

52 Metiluracils 500 mg rektālie supozitoriji, 
supozitoriji pa 500 mg

"Ņižfarm-Baltija" 
pārstāvniecība, Latvija

99-0993 IA tipa izmaiņas: ražotāja, kas ir atbildīgs par sērijas izlaidi, maiņa, bez sērijas 
pārbaudes uz SIA "Briz", Latvija; vietas, kur sērijas pārbaude notiks, pievienošana - 
a/s "Olainfarm", Latvija

53 Metiluracils, ziede, ziede 10 % "Ņižfarm-Baltija" 
pārstāvniecība, Latvija

99-0994 IA tipa izmaiņas: ražotāja, kas ir atbildīgs par sērijas izlaidi, maiņa, bez sērijas 
pārbaudes uz SIA "Briz", Latvija; vietas, kur sērijas pārbaude notiks, pievienošana - 
a/s "Olainfarm", Latvija

54 Nitrosorbīds 10 mg tabletes, tabletes pa 
0,01 g

"Ņižfarm-Baltija" 
pārstāvniecība, Latvija

03-0507 IA tipa izmaiņas: ražotāja, kas ir atbildīgs par sērijas izlaidi, maiņa, bez sērijas 
pārbaudes uz SIA "Briz", Latvija; vietas, kur sērijas pārbaude notiks, pievienošana - 
a/s "Olainfarm", Latvija

8



Izmaiņas Latvijas Zāļu reģistrā Rīkojuma Nr.12 pielikums Nr.3-2

1 2 3 4 5
55 Aggrastat, koncentrāts infūziju šķīduma 

pagatavošanai 0,25 mg/ ml
SIA Merck Sharp & Dohme 
Latvija, Latvija

99-0206 II tipa izmaiņas: jaunas galaprodukta ražošanas vietas pievienošana - DSM 
Pharmaceuticals Inc., Greenville, ASV

56 Cardura 1 mg, tabletes pa 1 mg Pfizer Limited, Lielbritānija 96-0658 IB tipa izmaiņas: nelielas izmaiņas aktīvās vielas ražošanas procesā
57 Cardura 2 mg, tabletes pa 2 mg Pfizer Limited, Lielbritānija 02-0172 IB tipa izmaiņas: nelielas izmaiņas aktīvās vielas ražošanas procesā
58 Cardura 4 mg, tabletes pa 4 mg Pfizer Limited, Lielbritānija 02-0173 IB tipa izmaiņas: nelielas izmaiņas aktīvās vielas ražošanas procesā
59 Cardura XL 4 mg controlled release 

tablets, ilgstošās darbības tabletes pa 4 mg
Pfizer Limited, Lielbritānija 00-0269 IB tipa izmaiņas: nelielas izmaiņas aktīvās vielas ražošanas procesā

60 Cardura XL 8 mg controlled release 
tablets, ilgstošās darbības tabletes pa 8 mg

Pfizer Limited, Lielbritānija 00-0270 IB tipa izmaiņas: nelielas izmaiņas aktīvās vielas ražošanas procesā

61 Heparin Sandoz 25 000 IU, šķīdums 
injekcijām 25 000 SV/ 5 ml

Sandoz GmbH, Austrija 98-0001 IB tipa izmaiņas: izmaiņas, kas saistītas ar jau apstiprināta aktīvās vielas ražotāja 
atrašanās vietu (aizstāšana vai jaunas vietas iekļaušana), ja nav Eiropas farmakopejas 
atbilstības sertifikāta;
nelielas izmaiņas aktīvās vielas ražošanas procesā (izrietošās)

62 Mastu S forte, supozitoriji Stada Arzneimittel AG, 
Vācija

99-0520 IB tipa izmaiņas: gatavā produkta uzglabāšanas laika maiņa iepakots pārdošanai no 4 
uz 5 gadiem; II tipa izmaiņas: jauns marķējums (Braila raksts)

63 AzarekHEXAL 50, apvalkotās tabletes pa 
50 mg

Hexal AG, Vācija 03-0258 IA tipa izmaiņas: gatavā produkta sērijas apjoma samazināšana līdz 10 reizēm; 
izmaiņas, kas saistītas ar primārā iepakojuma materiāla kvalitatīvo un/vai kvantitatīvo 
sastāvu; izmaiņas tablešu, kapsulu, supozitoriju vai pesāriju izmēros, nemainot 
kvalitatīvo un kvantitatīvo sastāvu un kopējo masu; IB tipa izmaiņas: gatavā produkta 
ražošanas vietas iekļaušana visā ražošanas procesā vai tā daļā visās pārējās ražošanas 
operācijās, izņemot sērijas izlaidi; II tipa izmaiņas: dokumentācijas 3. moduļa 
atjaunošana 

64 AzarekHEXAL 50, apvalkotās tabletes pa 
50 mg

Hexal AG, Vācija 03-0258 IA tipa izmaiņas: jauna vai atjaunota Eiropas farmakopejas atbilstības sertifikāta 
iesniegšana par aktīvo vielu vai izejmateriālu/reaģentu/ starpproduktu, ko izmanto 
aktīvās vielas ražošanas procesā no jauna ražotāja (aizstāšana vai jauna ražotāja 
pievienošana); IB tipa izmaiņas: izmaiņas aktīvās vielas atkārtotās pārbaudes termiņā
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65 Citalostad 10 mg film-coated tablets, 

apvalkotās tabletes pa 10 mg
Stada Arzneimittel AG, 
Vācija

05-0476 IA tipa izmaiņas: jaunas gatavā produkta ražošanas vietas iekļaušana, primārā 
pakošanas vieta, cietās zāļu formas; jaunas gatavā produkta ražošanas vietas 
iekļaušana, sekundārā pakošanas vieta visa veida zāļu formām (izrietošās)

66 Citalostad 20 mg film-coated 
tablets,apvalkotās tabletes pa 20 mg

Stada Arzneimittel AG, 
Vācija

05-0477 IA tipa izmaiņas: jaunas gatavā produkta ražošanas vietas iekļaušana, primārā 
pakošanas vieta, cietās zāļu formas; jaunas gatavā produkta ražošanas vietas 
iekļaušana, sekundārā pakošanas vieta visa veida zāļu formām (izrietošās)

67 Citalostad 40 mg film-coated tablets, 
apvalkotās tabletes pa 40 mg

Stada Arzneimittel AG, 
Vācija

05-0478 IA tipa izmaiņas: jaunas gatavā produkta ražošanas vietas iekļaušana, primārā 
pakošanas vieta, cietās zāļu formas; jaunas gatavā produkta ražošanas vietas 
iekļaušana, sekundārā pakošanas vieta visa veida zāļu formām (izrietošās)

68 Citalostad 10 mg film-coated tablets, 
apvalkotās tabletes pa 10 mg

Stada Arzneimittel AG, 
Vācija

05-0476 IA tipa izmaiņas: izmaiņas sērijas izlaides nosacījumos un gatavā produkta kvalitātes 
pārbaude; ražotāja, kas atbildīgs par sērijas izlaidi, pievienošana: ar sērijas pārbaudi 

69 Citalostad 20 mg film-coated 
tablets,apvalkotās tabletes pa 20 mg

Stada Arzneimittel AG, 
Vācija

05-0477 IA tipa izmaiņas: izmaiņas sērijas izlaides nosacījumos un gatavā produkta kvalitātes 
pārbaude; ražotāja, kas atbildīgs par sērijas izlaidi, pievienošana: ar sērijas pārbaudi 

70 Citalostad 40 mg film-coated tablets, 
apvalkotās tabletes pa 40 mg

Stada Arzneimittel AG, 
Vācija

05-0478 IA tipa izmaiņas: izmaiņas sērijas izlaides nosacījumos un gatavā produkta kvalitātes 
pārbaude; ražotāja, kas atbildīgs par sērijas izlaidi, pievienošana: ar sērijas pārbaudi 

71 Trileptal 150 mg, apvalkotās tabletes pa 
150 mg

Novartis Finland Oy, Somija 99-0278 II tipa izmaiņas: harmonizējot Zāļu aprakstu un Lietošanas instrukciju ar MRP 
apstiprināto Zāļu aprakstu un Lietošanas instrukciju pēc Trileptal DK/H/0168/001-
004/II/042 izmaiņu apstiprināšanas, veikti labojumi un papildinājumi Zāļu apraksta 3. 
un 4.4. apakšpunktos, kā arī Lietošanas instrukcijas 2., 4. un 6. punktos

72 Trileptal 300 mg, apvalkotās tabletes pa 
300 mg

Novartis Finland Oy, Somija 99-0279 II tipa izmaiņas: harmonizējot Zāļu aprakstu un Lietošanas instrukciju ar MRP 
apstiprināto Zāļu aprakstu un Lietošanas instrukciju pēc Trileptal DK/H/0168/001-
004/II/042 izmaiņu apstiprināšanas, veikti labojumi un papildinājumi Zāļu apraksta 3. 
un 4.4. apakšpunktos, kā arī Lietošanas instrukcijas 2., 4. un 6. punktos
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73 Trileptal 600 mg, apvalkotās tabletes pa 

600 mg
Novartis Finland Oy, Somija 99-0280 II tipa izmaiņas: harmonizējot Zāļu aprakstu un Lietošanas instrukciju ar MRP 

apstiprināto Zāļu aprakstu un Lietošanas instrukciju pēc Trileptal DK/H/0168/001-
004/II/042 izmaiņu apstiprināšanas, veikti labojumi un papildinājumi Zāļu apraksta 3. 
un 4.4. apakšpunktos, kā arī Lietošanas instrukcijas 2., 4. un 6. punktos

74 Trileptal 60 mg/ml oral suspension, 
suspensija iekšķīgai lietošanai 60 mg/ml

Novartis Finland Oy, Somija 06-0051 II tipa izmaiņas: harmonizējot Zāļu aprakstu un Lietošanas instrukciju ar MRP 
apstiprināto Zāļu aprakstu un Lietošanas instrukciju pēc Trileptal DK/H/0168/001-
004/II/042 izmaiņu apstiprināšanas, veikti labojumi un papildinājumi Zāļu apraksta 3. 
un 4.4. apakšpunktos, kā arī Lietošanas instrukcijas 2., 4. un 6. punktos

75 AmBisome, pulveris liposomālās 
dispersijas koncentrāta infūzijām 
pagatavošanai pa 50 mg

Gilead Sciences International 
Limited, Lielbritānija

01-0135 IB tipa izmaiņas: uzglabāšanas nosacījumu maiņa gatavajam produktam vai 
atšķaidītam/šķīdinātam produktam

76 Fludara, pulveris injekciju vai infūziju 
šķīduma pagatavošanai 50 mg

Schering AG, Vācija 00-0346 II tipa izmaiņas: izmaiņas pārbaudēs, ko izdara ražošanas gaitā; ražošanas 
raksturojumu izmaiņas;
izmaiņas izejmateriālu pārbaudes standartos un kvalitātes specifikācijā

77 Fludara oral, apvalkotās tabletes pa 10 mg Schering AG, Vācija 03-0260 II tipa izmaiņas: izmaiņas pārbaudēs, ko izdara ražošanas gaitā; ražošanas 
raksturojumu izmaiņas;
izmaiņas izejmateriālu pārbaudes standartos un kvalitātes specifikācijā

78 Granocyte 34, pulveris un šķīdinātājs 
injekciju šķīduma pagatavošanai pa 34 
mlj. SV

Chugai Sanofi-Aventis, 
Francija

99-0505 II tipa izmaiņas: izmaiņas starpstadiju kontrolē

79 Metformin-Hexal 500, apvalkotās tabletes 
pa 500 mg

Hexal AG, Vācija 99-0716 II tipa izmaiņas: dokumentācijaas 2. un 3. moduļa atjaunošana

80 NuvaRing, vaginālais riņķis N.V. Organon, Nīderlande 04-0130 II tipa izmaiņas: pievienota galaprodukta specifikācija
81 NuvaRing, vaginālais riņķis N.V. Organon, Nīderlande 04-0130 II tipa izmaiņas: iesniegts jauns European Drug Master File
82 Mabron SR 100 mg modified release 

tablets, ilgstošās darbības tabletes pa 100 
mg

Medochemie Ltd., Kipra 05-0500 II tipa izmaiņas: papildus primārā iepakojuma veida pievienošana esošajam
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83 Mabron SR 150 mg modified release 

tablets, ilgstošās darbības tabletes pa 150 
mg

Medochemie Ltd., Kipra 05-0501 II tipa izmaiņas: papildus primārā iepakojuma veida pievienošana esošajam

84 Mabron SR 200 mg modified release 
tablets, ilgstošās darbības tabletes pa 200 
mg

Medochemie Ltd., Kipra 05-0502 II tipa izmaiņas: papildus primārā iepakojuma veida pievienošana esošajam

85 Diphereline 11,25 mg powder and solvent 
for suspension for injection, pulveris un 
šķīdinātājs i.m. injekciju suspensijas 
pagatavošanai (3 mēnešus ilgstošas 
darbības) - 11,25 mg/flakonā

Beaufour Ipsen International, 
Francija

03-0240 IA tipa izmaiņas: stingrāku specifikācijas ierobežojumu noteikšana gatavā produkta 
specifikācijai (divas izmaiņas); nelielas izmaiņas apstiprinātajā gatavā produkta 
pārbaudes metodē;
IB tipa izmaiņas: gatavā produkta ražošanas vietas iekļaušana visā ražošanas procesā 
vai tā daļā, izņemot sērijas izlaidi; jaunu pārbaužu un jaunu normu ierobežojumu 
pievienošana zāļu ražošanas laikā; jauna pārbaudes metodes parametra pievienošana 
gatavā produkta specifikācijai (četras izmaiņas)

86 Feloran 100 mg prolonged release tablets, 
ilgstošās darbības tabletes pa 100 mg

Actavis Nordic A/S, Dānija 00-0671 IA tipa izmaiņas: aktīvās vielas ražotāja nosaukuma un/ vai adreses izmaiņa, ja nav 
Eiropas farmakopejas atbilstības sertifikāta

87 Nizoral, tabletes pa 200 mg UAB Johnson & Johnson, 
Lietuva

99-0061 II tipa izmaiņas: papildināta drošības informācija Zāļu aprakstā un Lietošanas 
instrukcijā

88 Aciclovir Actavis 5 % cream, krēms 5 % Actavis Nordic A/S, Dānija 02-0350 IA tipa izmaiņas: atjaunota Eiropas farmakopejas atbilstības sertifikāta iesniegšana 
par aktīvo vielu no pašreiz apstiprinātā ražotāja

89 Azithromycin Sandoz 250 mg film-coated 
tablets, apvalkotās tabletes pa 250 mg

Sandoz GmbH, Austrija 06-0214 II tipa izmaiņas: papildus marķējums ar uzlīmi latviešu valodā

90 Azithromycin Sandoz 500 mg film-coated 
tablets, apvalkotās tabletes pa 500 mg

Sandoz GmbH, Austrija 06-0215 II tipa izmaiņas: papildus marķējums ar uzlīmi latviešu valodā

12



Izmaiņas Latvijas Zāļu reģistrā Rīkojuma Nr.12 pielikums Nr.3-2

1 2 3 4 5
91 Becloforte 250 mcg inhaler, dozēts 

aerosols 250 mkg
Glaxo Group Limited, 
Lielbritānija

00-0253 IA tipa izmaiņas: izmaiņas, kas saistītas ar jebkuru iepakojuma daļas materiālu, kas 
nesaskaras ar gatavo produktu, piemēram: noņemama vāciņa krāsa, krāsu koda 
gredzeni ampulām, adatu aizsargu maiņa (lietota cita plastmasa – cits dozators no 
topošās plastmasas) II tipa izmaiņas: papildināta drošības informācija Zāļu aprakstā 
un Lietošanas instrukcijā

92 Becotide 50 mcg inhaler, dozēts aerosols 
50 mkg

Glaxo Group Limited, 
Lielbritānija

00-0254 IA tipa izmaiņas: izmaiņas, kas saistītas ar jebkuru iepakojuma daļas materiālu, kas 
nesaskaras ar gatavo produktu, piemēram: noņemama vāciņa krāsa, krāsu koda 
gredzeni ampulām, adatu aizsargu maiņa (lietota cita plastmasa – cits dozators no 
topošās plastmasas) II tipa izmaiņas: papildināta drošības informācija Zāļu aprakstā 
un Lietošanas instrukcijā

93 Biseptol 960 mg tablets, tabletes pa 960 
mg

Pharmaceutical Works Polfa 
in Pabianice Joint-Stock Co, 
Polija

00-0544 IA tipa izmaiņas: izmaiņas, kas izdarāmas, lai panāktu aktīvās vielas atbilstību 
atjaunotajai Eiropas farmakopejas monogrāfijai 

94 Pulmozyme 2500 V (2,5 mg)/2,5 ml 
šķīdums izsmidzināšanai, šķīdums 
izsmidzināšanai 1000 V/ml

Roche Latvija SIA, Latvija 99-0403 IA tipa izmaiņas: atjaunota Eiropas farmakopejas TSE atbilstības sertifikāta 
iesniegšana pašreiz apstiprinātam ražotājam vai apstiprinātam ražošanas procesam 
par aktīvo vielu 

95 Roaccutane 10 mg soft capsules, mīkstās 
kapsulas pa 10 mg

Roche Latvija SIA, Latvija 05-0517 IA tipa izmaiņas: jauna Eiropas farmakopejas TSE atbilstības sertifikāta iesniegšana 
par palīgvielu (želatīns) no pašreiz apstiprināta ražotāja (trīs izmaiņas)

96 Roaccutane 20 mg soft capsules, mīkstās 
kapsulas pa 20 mg

Roche Latvija SIA, Latvija 05-0518 IA tipa izmaiņas: jauna Eiropas farmakopejas TSE atbilstības sertifikāta iesniegšana 
par palīgvielu (želatīns) no pašreiz apstiprināta ražotāja (trīs izmaiņas)

97 Rocephin 1 g powder for solution for 
injection,pulveris injekciju šķīduma 
pagatavošanai pa 1 g

Roche Latvija SIA, Latvija 95-0119 IA tipa izmaiņas: reģistrācijas apliecības īpašnieka adreses maiņa

98 Sortis, apvalkotās tabletes pa 40 mg Pfizer Limited, Lielbritānija 98-0600 IB tipa izmaiņas: nelielas izmaiņas aktīvās vielas ražošanas procesā
99 Sortis, apvalkotās tabletes pa 20 mg Pfizer Limited, Lielbritānija 98-0599 IB tipa izmaiņas: nelielas izmaiņas aktīvās vielas ražošanas procesā

100 Sortis, apvalkotās tabletes pa 10 mg Pfizer Limited, Lielbritānija 98-0598 IB tipa izmaiņas: nelielas izmaiņas aktīvās vielas ražošanas procesā
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101 Sortis 80 mg,apvalkotās tabletes pa 80 mg Pfizer Limited, Lielbritānija 03-0502 IB tipa izmaiņas: nelielas izmaiņas aktīvās vielas ražošanas procesā

102 Zaditen 0,25 mg/ml eye drops, acu pilieni, 
šķīdums 0,25 mg/ml

Novartis Finland Oy, Somija 02-0121 II tipa izmaiņas: izmaiņas marķējumā 

103 Activelle 1 mg/0,5 mg film-coated tablets, 
apvalkotās tabletes pa 1 mg/0,5 mg

Novo Nordisk A/S, Dānija 05-0410 IA tipa izmaiņas: jauna vai atjaunota Eiropas farmakopejas atbilstības sertifikāta 
iesniegšana par aktīvo vielu no pašreiz apstiprinātā ražotāja (divas aktīvās vielas un 
divi ražotāji); izmaiņas, kas saistītas ar gatavā produkta pārbaudes metodi - nelielas 
izmaiņas apstiprinātajā gatavā produkta pārbaudes metodē; stingrāku specifikācijas 
ierobežojumu noteikšana aktīvās vielas specifikācijai 

104 Chloe 35 micrograms/2 mg film-coated 
tablets, apvalkotās tabletes pa 0,035 mg/2 
mg

Zentiva a.s., Čehija 05-0245 IA tipa izmaiņas: atjaunota Eiropas farmakopejas atbilstības sertifikāta iesniegšana 
par aktīvo vielu no pašreiz apstiprinātā ražotāja

105 Ezetrol 10 mg tablets, tabletes pa 10 mg SIA Merck Sharp & Dohme 
Latvija, Latvija

05-0061 IB tipa izmaiņas: nelielas izmaiņas aktīvās vielas ražošanas procesā

106 L-ThyroxHexal 100, tabletes pa 100 mkg Hexal AG, Vācija 04-0248 IB tipa izmaiņas: jaunu pārbaužu un jaunu normu ierobežojumu pievienošana testos 
zāļu ražošanas gaitā

107 L-ThyroxHexal 50, tabletes pa 50 mkg Hexal AG, Vācija 04-0247 IB tipa izmaiņas: jaunu pārbaužu un jaunu normu ierobežojumu pievienošana testos 
zāļu ražošanas gaitā

108 L-ThyroxHexal 100, tabletes pa 100 mkg Hexal AG, Vācija 04-0248 IA tipa izmaiņas: ražotāja, kas atbildīgs par sērijas izlaidi, pievienošana, ar sērijas 
pārbaudi; IB tipa izmaiņas: palīgvielas aizstāšana ar salīdzināmu palīgvielu; 
galaprodukta uzglabāšanas laika maiņa no 24 mēnešiem uz 18 mēnešiem

109 L-ThyroxHexal 50, tabletes pa 50 mkg Hexal AG, Vācija 04-0247 IA tipa izmaiņas: ražotāja, kas atbildīgs par sērijas izlaidi, pievienošana, ar sērijas 
pārbaudi; IB tipa izmaiņas: palīgvielas aizstāšana ar salīdzināmu palīgvielu; 
galaprodukta uzglabāšanas laika maiņa no 24 mēnešiem uz 18 mēnešiem

110 Asparaginase 10 000 medac, pulveris 
injekciju šķīduma pagatavošanai pa 10 
000 SV

medac GmbH, Vācija 03-0389 IA tipa izmaiņas: sekundārās iepakošanas vietas iekļaušana visā ražošanas procesā 
vai tā daļā visu veidu zāļu formām
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111 Asparaginase 5000 medac,pulveris 

injekciju šķīduma pagatavošanai pa 5000 
SV

medac GmbH, Vācija 03-0388 IA tipa izmaiņas: sekundārās iepakošanas vietas iekļaušana visā ražošanas procesā 
vai tā daļā visu veidu zāļu formām

112 BCG-medac, pulveris un šķīdinātājs 
suspensijas pagatavošanai intravezikālai 
ievadīšanai

medac, Vācija 03-0304 IA tipa izmaiņas: sekundārās iepakošanas vietas iekļaušana visā ražošanas procesā 
vai tā daļā visu veidu zāļu formām

113 Dicynone 250 mg/ 2 ml, šķīdums 
injekcijām 250 mg/ 2 ml

Lek Pharmaceuticals d.d., 
Slovēnija

98-0851 II tipa izmaiņas: jaunas parenterālo zāļu formu ražošanas iekārtas ieviešana jau 
apstiprinātajā ražošanas vietā un adresē

114 Exoderil 1 % Cream, krēms 1 % Sandoz GmbH, Austrija 00-0468 IA tipa izmaiņas: izmaiņas, kas izdarāmas, lai panāktu palīgvielas atbilstību Eiropas 
farmakopejas vai dalībvalsts nacionālās farmakopejas atbilstošajai atjaunotajai 
monogrāfijai (trīs palīgvielas)

115 Ferrum Lek 100 mg/ 2 ml, šķīdums 
i.m.injekcijām 100 mg/ 2 ml

Lek Pharmaceuticals d.d., 
Slovēnija

98-0280 II tipa izmaiņas: jaunas parenterālo zāļu formu ražošanas iekārtas ieviešana jau 
apstiprinātajā ražošanas vietā un adresē

116 Fervex pieaugušajiem, granulas iekšķīgi 
lietojama šķīduma pagatavošanai

Bristol-Myers Squibb Eesti 
AS, Igaunija

98-0132 II tipa izmaiņas: izmaiņas galaprodukta ražošanā "basic mix"

117 Matrifen 100 micrograms/hour, 
transdermal patch, transdermāls plāksteris 
100 mikrogrami/stundā

Nycomed SEFA AS, Igaunija 06-0208 II tipa izmaiņas: mainīts iepakojuma dizains

118 Matrifen 12 micrograms/hour, 
transdermal patch, transdermāls plāksteris 
12 mikrogrami/stundā

Nycomed SEFA AS, Igaunija 06-0204 II tipa izmaiņas: mainīts iepakojuma dizains

119 Matrifen 25 micrograms/hour, 
transdermal patch, transdermāls plāksteris 
25 mikrogrami/stundā

Nycomed SEFA AS, Igaunija 06-0205 II tipa izmaiņas: mainīts iepakojuma dizains

120 Matrifen 50 micrograms/hour, 
transdermal patch, transdermāls plāksteris 
50 mikrogrami/stundā

Nycomed SEFA AS, Igaunija 06-0206 II tipa izmaiņas: mainīts iepakojuma dizains
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121 Matrifen 75 micrograms/hour, 

transdermal patch, transdermāls plāksteris 
75 mikrogrami/stundā

Nycomed SEFA AS, Igaunija 06-0207 II tipa izmaiņas: mainīts iepakojuma dizains

122 Okacin 0,3 % Eye drops, acu pilieni 0,3 % Novartis Finland Oy, Somija 01-0126 II tipa izmaiņas: izmaiņas marķējumā 

123 Curam Duo 875/125 mg film-coated 
tablets, apvalkotās tabletes pa 875 mg/125 
mg

Sandoz GmbH, Austrija 05-0023 IB tipa izmaiņas: nelielas izmaiņas gatavā produkta ražošanā

124 Cyclodol, tabletes pa 2 mg AS Grindeks, Latvija 97-0566 II tipa izmaiņas: tiek precizēts aktīvās vielas SNN uz marķējuma
125 Glimepirid Hexal 1 mg tablets, tabletes pa 

1 mg
Hexal AG, Vācija 05-0303 IB tipa izmaiņas: izmaiņas, kas saistītas ar gatavā produkta pārbaudes metodi, 

ieskaitot pārbaudes metodes aizstāšanu vai jaunas pievienošanu
126 Glimepirid Hexal 2 mg tablets, tabletes pa 

2 mg
Hexal AG, Vācija 05-0304 IB tipa izmaiņas: izmaiņas, kas saistītas ar gatavā produkta pārbaudes metodi, 

ieskaitot pārbaudes metodes aizstāšanu vai jaunas pievienošanu
127 Glimepirid Hexal 3 mg tablets, tabletes pa 

3 mg
Hexal AG, Vācija 05-0305 IB tipa izmaiņas: izmaiņas, kas saistītas ar gatavā produkta pārbaudes metodi, 

ieskaitot pārbaudes metodes aizstāšanu vai jaunas pievienošanu
128 Glimepirid Hexal 4 mg tablets, tabletes pa 

4 mg
Hexal AG, Vācija 05-0306 IB tipa izmaiņas: izmaiņas, kas saistītas ar gatavā produkta pārbaudes metodi, 

ieskaitot pārbaudes metodes aizstāšanu vai jaunas pievienošanu
129 Novofem film-coated tablets, apvalkotās 

tabletes
Novo Nordisk A/S, Dānija 05-0412 II tipa izmaiņas: jauns želatīna piegādātājs

130 ZolpidemHexal, apvalkotās tabletes pa 10 
mg

Hexal AG, Vācija 04-0175 IB tipa izmaiņas: izmaiņas tablešu, kapsulu, supozitoriju vai pesāriju izmēros, 
nemainot kvalitatīvo un kvantitatīvo sastāvu un kopējo masu zarnās šķīstošām, 
modificētām vai ilgstošas darbības zāļu formām un dalāmām tabletēm

131 Co-Ramicor 2,5 + 12,5 mg tablets, 
tabletes pa 2,5 mg/12,5 mg

Hexal AG, Vācija 04-0183 IB tipa izmaiņas: izmaiņas, kas saistītas ar vienību skaitu (piemēram: tabletes, 
ampulas, utt.) vienā iepakojumā pašreiz neapstiprinātam iepakojuma lielumam 

132 Co-Ramicor 5 + 25 mg tablets, tabletes pa 
5 mg/25 mg

Hexal AG, Vācija 04-0184 IB tipa izmaiņas: izmaiņas, kas saistītas ar vienību skaitu (piemēram: tabletes, 
ampulas, utt.) vienā iepakojumā pašreiz neapstiprinātam iepakojuma lielumam 
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133 Kliogest 2 mg/1 mg film-coated tablets, 

apvalkotās tabletes pa 2 mg/1 mg
Novo Nordisk A/S, Dānija 05-0411 IA tipa izmaiņas: jauna vai atjaunota Eiropas farmakopejas atbilstības sertifikāta 

iesniegšana par aktīvo vielu no pašreiz apstiprinātā ražotāja (divas aktīvās vielas un 
divi ražotāji); izmaiņas, kas saistītas ar gatavā produkta pārbaudes metodi - nelielas 
izmaiņas apstiprinātajā gatavā produkta pārbaudes metodē (divas metodes); stingrāku 
specifikācijas ierobežojumu noteikšana aktīvās vielas specifikācijai 

134 Serdolect 12 mg, apvalkotās tabletes pa 12 
mg

H. Lundbeck A/S, Dānija 97-0298 II tipa izmaiņas: precizēts izejmateriāls Sertindole sintēzei; dzēsti testi un prasības 
tablešu sastāva vienveidībai no zāļu specifikācijas; IB tipa izmaiņas: apstiprinātā 
aktīvās vielas ražotāja iekļaušana, ja nav Eiropas farmakopejas atbilstības sertifikāta; 
jauna aktīvās vielas ražotāja iekļaušana, ja nav Eiropas farmakopejas atbilstības 
sertifikāta;
aktīvās vielas pārbaudes metodes pievienošana;
izmaiņas, kas saistītas ar galaprodukta pārbaudes metodi; viena vai vairāku 
komponentu palielināšana, pievienošana vai aizstāšana krāsvielu 
sistēmā/aromatizētāju sistēmā gatavajam produktam

135 Serdolect 16 mg,apvalkotās tabletes pa 16 
mg

H. Lundbeck A/S, Dānija 97-0299 II tipa izmaiņas: precizēts izejmateriāls Sertindole sintēzei; dzēsti testi un prasības 
tablešu sastāva vienveidībai no zāļu specifikācijas; IB tipa izmaiņas: apstiprinātā 
aktīvās vielas ražotāja iekļaušana, ja nav Eiropas farmakopejas atbilstības sertifikāta; 
jauna aktīvās vielas ražotāja iekļaušana, ja nav Eiropas farmakopejas atbilstības 
sertifikāta;
aktīvās vielas pārbaudes metodes pievienošana;
izmaiņas, kas saistītas ar galaprodukta pārbaudes metodi; viena vai vairāku 
komponentu palielināšana, pievienošana vai aizstāšana krāsvielu 
sistēmā/aromatizētāju sistēmā gatavajam produktam
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136 Serdolect 20 mg, apvalkotās tabletes pa 20 

mg
H. Lundbeck A/S, Dānija 97-0300 II tipa izmaiņas: precizēts izejmateriāls Sertindole sintēzei; dzēsti testi un prasības 

tablešu sastāva vienveidībai no zāļu specifikācijas; IB tipa izmaiņas: apstiprinātā 
aktīvās vielas ražotāja iekļaušana, ja nav Eiropas farmakopejas atbilstības sertifikāta; 
jauna aktīvās vielas ražotāja iekļaušana, ja nav Eiropas farmakopejas atbilstības 
sertifikāta;
aktīvās vielas pārbaudes metodes pievienošana;
izmaiņas, kas saistītas ar galaprodukta pārbaudes metodi; viena vai vairāku 
komponentu palielināšana, pievienošana vai aizstāšana krāsvielu 
sistēmā/aromatizētāju sistēmā gatavajam produktam

137 Serdolect 4 mg, apvalkotās tabletes pa 4 
mg

H. Lundbeck A/S, Dānija 97-0296 II tipa izmaiņas: precizēts izejmateriāls Sertindole sintēzei; dzēsti testi un prasības 
tablešu sastāva vienveidībai no zāļu specifikācijas; IB tipa izmaiņas: apstiprinātā 
aktīvās vielas ražotāja iekļaušana, ja nav Eiropas farmakopejas atbilstības sertifikāta; 
jauna aktīvās vielas ražotāja iekļaušana, ja nav Eiropas farmakopejas atbilstības 
sertifikāta;
aktīvās vielas pārbaudes metodes pievienošana;
izmaiņas, kas saistītas ar galaprodukta pārbaudes metodi; viena vai vairāku 
komponentu palielināšana, pievienošana vai aizstāšana krāsvielu 
sistēmā/aromatizētāju sistēmā gatavajam produktam

138 Serdolect 12 mg, apvalkotās tabletes pa 12 
mg

H. Lundbeck A/S, Dānija 97-0298 II tipa izmaiņas: Zāļu apraksta sadaļā 4.4. pievienota brīdinājuma informācija, ka 
zāles satur laktozes monohidrātu; pacienti, kam ir reti sastopama galaktozes 
nepanesamība, Lapp laktozes deficīts vai glikozes-galaktozes uzsūkšanās traucējumi, 
nedrīkst lietot šīs zāles; attiecīgā informācija ievietota arī Lietošanas instrukcijā

139 Serdolect 16 mg,apvalkotās tabletes pa 16 
mg

H. Lundbeck A/S, Dānija 97-0299 II tipa izmaiņas: Zāļu apraksta sadaļā 4.4. pievienota brīdinājuma informācija, ka 
zāles satur laktozes monohidrātu; pacienti, kam ir reti sastopama galaktozes 
nepanesamība, Lapp laktozes deficīts vai glikozes-galaktozes uzsūkšanās traucējumi, 
nedrīkst lietot šīs zāles; attiecīgā informācija ievietota arī Lietošanas instrukcijā
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140 Serdolect 20 mg, apvalkotās tabletes pa 20 

mg
H. Lundbeck A/S, Dānija 97-0300 II tipa izmaiņas: Zāļu apraksta sadaļā 4.4. pievienota brīdinājuma informācija, ka 

zāles satur laktozes monohidrātu; pacienti, kam ir reti sastopama galaktozes 
nepanesamība, Lapp laktozes deficīts vai glikozes-galaktozes uzsūkšanās traucējumi, 
nedrīkst lietot šīs zāles; attiecīgā informācija ievietota arī Lietošanas instrukcijā

141 Serdolect 4 mg, apvalkotās tabletes pa 4 
mg

H. Lundbeck A/S, Dānija 97-0296 II tipa izmaiņas: Zāļu apraksta sadaļā 4.4. pievienota brīdinājuma informācija, ka 
zāles satur laktozes monohidrātu; pacienti, kam ir reti sastopama galaktozes 
nepanesamība, Lapp laktozes deficīts vai glikozes-galaktozes uzsūkšanās traucējumi, 
nedrīkst lietot šīs zāles; attiecīgā informācija ievietota arī Lietošanas instrukcijā

142 DexOptifen 300, tabletes pa 300 mg Spirig Baltikum Lithuanian-
Swiss Ltd., Lietuva

02-0389 IA tipa izmaiņas: stingrāku specifikācijas ierobežojumu noteikšana gatavā produkta 
specifikācijai 

143 Emla 5 % cream, krēms AstraZeneca AB, Zviedrija 00-0823 II tipa izmaiņas: aktīvās vielas ražotāja vietas maiņa; izmaiņas Zāļu aprakstā
144 Imacort cream, krēms Spirig Baltikum Lithuanian-

Swiss Ltd., Lietuva
97-0163 II tipa izmaiņas: palīgvielu pievienošana

145 Ladybon 2,5 mg tablets, tabletes pa 2,5 
mg

Zentiva a.s., Čehija 06-0255 IA tipa izmaiņas: izmaiņas aktīvās vielas sērijas apjomā - palielināšana līdz 10 
reizēm, salīdzinot ar sākotnējo sērijas apjomu, kāds apstiprināts, piešķirot 
reģistrācijas apliecību

146 Ramicor 10 mg tablets, tabletes pa 10 mg Hexal AG, Vācija 05-0044 IA tipa izmaiņas: iepakojuma vai aizvākojuma formas vai izmēra maiņa

147 Ramicor 2,5, tabletes pa 2,5 mg Hexal AG, Vācija 03-0485 IA tipa izmaiņas: iepakojuma vai aizvākojuma formas vai izmēra maiņa
148 Ramicor 5, tabletes pa 5 mg Hexal AG, Vācija 03-0486 IA tipa izmaiņas: iepakojuma vai aizvākojuma formas vai izmēra maiņa
149 Act-HIB, liofilizāts un šķīdinātājs 

pilnšļircē
Sanofi Pasteur S.A., Francija 95-0028 II tipa izmaiņas: izmaiņas galaprodukta specifikācijā

150 Enalapril HCT 1A Pharma 10/25 mg 
tablets, tabletes 10 mg + 25 mg

1A Pharma GmbH, Vācija 06-0156 IA tipa izmaiņas: jauna vai atjaunota Eiropas  farmakopejas atbilstības sertifikāta 
iesniegšana par aktīvo vielu no jauna ražotāja (citas vielas)

151 Lekoklar XL 500, ilgstošās darbības 
apvalkotās tabletes pa 500 mg

Lek Pharmaceuticals d.d., 
Slovēnija

04-0109 II tipa izmaiņas: izmaiņas tabletes apvalka kvantitatīvajā sastāvā; nelielas izmaiņas 
aktīvās vielas ražošanas procesā
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152 Sodium Chloride Baxter 0,9 % solution 

for infusion, šķīdums intravenozām 
infūzijām 0,9 %

Baxter Healthcare Ltd., 
Lielbritānija

05-0451 IA tipa izmaiņas: jebkuras ražošanas vietas svītrošana

153 Plasmalyte solution for infusion, šķīdums 
infūzijām

Baxter Healthcare Ltd., 
Lielbritānija

05-0399 IA tipa izmaiņas: jebkuras ražošanas vietas svītrošana

154 Ringer Lactate Baxter solution for 
infusion, šķīdums infūzijām

Baxter Healthcare Ltd., 
Lielbritānija

05-0398 IA tipa izmaiņas: jebkuras ražošanas vietas svītrošana

155 Feloran 50 mg suppositories, supozitoriji 
pa 50 mg

SIA Briz, Latvija 00-0440 II tipa izmaiņas: izmaiņas marķējumā 

156 Ketonal 100 mg/ 2 ml, šķīdums injekcijām 
100 mg/ 2 ml

Lek Pharmaceuticals d.d., 
Slovēnija

99-0070 II tipa izmaiņas: izmaiņas dokumentācijas 3. modulī

157 Klimonorm, apvalkotās tabletes Jenapharm GmbH & Co. KG, 
Vācija

93-0436 IA tipa izmaiņas: jauna Eiropas farmakopejas atbilstības sertifikāta iesniegšana par 
aktīvo vielu no jauna ražotāja (jauna ražotāja pievienošana); II tipa izmaiņas: aktīvās 
vielas ražošanas vietas maiņa

158 Lozap 100 mg film-coated tablets, 
apvalkotās tabletes pa 100 mg

Zentiva a.s., Slovākija 06-0093 II tipa izmaiņas: jauna aktīvās vielas ražotāja pievienošana; otra iepakojuma 
materiāla pievienošana

159 Lozap 12,5 mg film-coated tablets, 
apvalkotās tabletes pa 12,5 mg

Zentiva a.s., Slovākija 06-0090 II tipa izmaiņas: jauna aktīvās vielas ražotāja pievienošana; otra iepakojuma 
materiāla pievienošana

160 Lozap 25 mg film-coated tablets, 
apvalkotās tabletes pa 25 mg

Zentiva a.s., Slovākija 06-0091 II tipa izmaiņas: jauna aktīvās vielas ražotāja pievienošana; otra iepakojuma 
materiāla pievienošana

161 Lozap 50 mg film-coated tablets, 
apvalkotās tabletes pa 50 mg

Zentiva a.s., Slovākija 06-0092 II tipa izmaiņas: jauna aktīvās vielas ražotāja pievienošana; otra iepakojuma 
materiāla pievienošana

162 Marcaine 5 mg/ ml solution for injection, 
šķīdums injekcijām 5mg/ml

AstraZeneca AB, Zviedrija 00-0359 II tipa izmaiņas: iesniegts jauns DMF

163 Marcaine Spinal 0,5 %, šķīdums spinālai 
injekcijai 5 mg/ ml

AstraZeneca AB, Zviedrija 96-0598 II tipa izmaiņas: iesniegts jauns DMF

164 Marcaine Spinal Heavy 0,5 %, smagais 
šķīdums spinālai injekcijai 5 mg/ ml

AstraZeneca AB, Zviedrija 96-0597 II tipa izmaiņas: iesniegts jauns DMF
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165 Migriptan 100 mg tablets, tabletes pa 100 

mg
Stada Arzneimittel AG, 
Vācija

06-0245 IB tipa izmaiņas: zāļu nosaukuma izmaiņas Polijā un Slovākijā

166 Migriptan 50 mg tablets, tabletes pa 50 
mg

Stada Arzneimittel AG, 
Vācija

06-0244 IB tipa izmaiņas: zāļu nosaukuma izmaiņas Polijā un Slovākijā

167 Zaldiar, apvalkotās tabletes pa 37,5 
mg/325 mg

Grunenthal GmbH, Vācija 04-0185 IA tipa izmaiņas: ražotāja, kas atbildīgs par sērijas izlaidi, pievienošana, ar sērijas 
pārbaudi

168 Cololyt, granulas Spirig Baltikum Lithuanian-
Swiss Ltd., Lietuva

98-0054 IA tipa izmaiņas: iepakojuma vai aizvākojuma formas vai izmēra maiņa (pārējās zāļu 
formas); izmaiņas, kas saistītas ar gatavā produkta pārbaudes metodi (nelielas 
izmaiņas apstiprinātajā pārbaudes metodē); jaunas gatavā produkta ražošanas vietas 
pievienošana (visas pārējās ražošanas operācija, izņemot sērijas pārbaudi; primārās 
iepakošanas vietas pievienošana; sekundārās iepakošanas vietas pievienošana

169 Novofem film-coated tablets, apvalkotās 
tabletes

Novo Nordisk A/S, Dānija 05-0412 IA tipa izmaiņas: jauna vai atjaunota Eiropas farmakopejas atbilstības sertifikāta 
iesniegšana par aktīvo vielu no pašreiz apstiprinātā ražotāja (divas aktīvās vielas un 
divi ražotāji); izmaiņas, kas saistītas ar gatavā produkta pārbaudes metodi - nelielas 
izmaiņas apstiprinātajā gatavā produkta pārbaudes metodē (divas metodes); stingrāku 
specifikācijas ierobežojumu noteikšana aktīvās vielas specifikācijai 

170 Citalanorm Genericon 10 mg film-coated 
tablets, apvalkotās tabletes pa 10 mg

Genericon Pharma 
Ges.m.b.H., Austrija

06-0058 IB tipa izmaiņas: uzglabāšanas laika maiņa no 3 gadiem uz 4 gadiem

171 Citalanorm Genericon 20 mg film-coated 
tablets, apvalkotās tabletes pa 20 mg

Genericon Pharma 
Ges.m.b.H., Austrija

06-0059 IB tipa izmaiņas: uzglabāšanas laika maiņa no 3 gadiem uz 4 gadiem

172 Citalanorm Genericon 40 mg film-coated 
tablets, apvalkotās tabletes pa 40 mg

Genericon Pharma 
Ges.m.b.H., Austrija

06-0060 IB tipa izmaiņas: uzglabāšanas laika maiņa no 3 gadiem uz 4 gadiem

173 Lamisil Uno 1 % cutaneous solution, uz 
ādas lietojams šķīdums 1 %

Novartis Finland Oy, Somija 06-0178 II tipa izmaiņas: iesniegts krāsains marķējums
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174 Sinecod, sīrups 0,15 % Novartis Finland Oy, Somija 02-0182 II tipa izmaiņas: izmaiņas Zāļu aprakstā un Lietošanas instrukcijā - veiktas 

redakcionālas izmaiņas Zāļu apraksta tekstā, veikti papildinājumi sadaļās "Devas un 
lietošanas veids", "Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā", "Nevēlamās 
blakusparādības"; jauna Lietošanas instrukcija

175 Sinecod, pilieni iekšķīgai lietošanai 0,5 % Novartis Finland Oy, Somija 02-0181 II tipa izmaiņas: izmaiņas Zāļu aprakstā un Lietošanas instrukcijā - veiktas 
redakcionālas izmaiņas Zāļu apraksta tekstā, veikti papildinājumi sadaļās "Devas un 
lietošanas veids", "Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā", "Nevēlamās 
blakusparādības"; jauna Lietošanas instrukcija

176 Urostad 0,4 mg modified release capsules, 
hard, ilgstošas darbības cietās kapsulas pa 
0,4 mg

Stada Arzneimittel AG, 
Vācija

05-0618 IA tipa izmaiņas: tintes, kura tiek izmantota kapsulu marķēšanai, sastāva izmaiņas; IB 
tipa izmaiņas: galaprodukta (iepakots pārdošanai) uzglabāšanas laika izmaiņas no 30 
mēnešiem uz 36 mēnešiem

177 Fosinopril Actavis 10 mg tablets, tabletes 
pa 10 mg

Actavis Nordic A/S, Dānija 05-0616 IB tipa izmaiņas: nelielas izmaiņas gatavā produkta ražošanā

178 Infanrix-IPV + Hib, pulveris un suspensija 
injekciju suspensijas pagatavošanai

GlaxoSmithKline Biologicals 
S.A., Beļģija

00-1011 II tipa izmaiņas: vienam vakcīnas komponentam mainīts iepakojuma piegādātājs un 
līdz ar to arī iepakojuma korķis

179 Hiberix, liofilizēta vakcīna GlaxoSmithKline Biologicals 
S.A., Beļģija

97-0195 II tipa izmaiņas: vienam vakcīnas komponentam mainīts iepakojuma piegādātājs un 
līdz ar to arī iepakojuma korķis

180 Infanrix suspension for injection, 
suspensija injekcijām

GlaxoSmithKline Biologicals 
S.A., Beļģija

96-0350 II tipa izmaiņas: izmaiņas ražošanas procesa pārbaudes metodēs

181 Infanrix-IPV + Hib, pulveris un suspensija 
injekciju suspensijas pagatavošanai

GlaxoSmithKline Biologicals 
S.A., Beļģija

00-1011 II tipa izmaiņas: izmaiņas ražošanas procesa pārbaudes metodēs

182 Mycomax 150 mg hard capsules, cietās 
kapsulas pa 150 mg

Zentiva a.s., Čehija 01-0093 II tipa izmaiņas: izmaiņas aktīvās vielas specifikācijā un kontroles testos

183 Priorix, pulveris un šķīdinātājs injekciju 
šķīduma pagatavošanai

GlaxoSmithKline Biologicals 
S.A., Beļģija

99-0657 IA tipa izmaiņas: izmaiņas, kas izdarāmas, lai panāktu aktīvās vielas atbilstību 
atjaunotajai Eiropas farmakopejas monogrāfijai 

184 Varilrix, pulveris injekcijām + šķīdinātājs 
(pilnšļircē)

GlaxoSmithKline Biologicals 
S.A., Beļģija

97-0553 IA tipa izmaiņas: izmaiņas, kas izdarāmas, lai panāktu aktīvās vielas atbilstību 
atjaunotajai Eiropas farmakopejas monogrāfijai 
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185 Varilrix, pulveris injekcijām + šķīdinātājs 

(flakonā)
GlaxoSmithKline Biologicals 
S.A., Beļģija

02-0460 IA tipa izmaiņas: izmaiņas, kas izdarāmas, lai panāktu aktīvās vielas atbilstību 
atjaunotajai Eiropas farmakopejas monogrāfijai 

186 Varilrix, pulveris injekcijām + šķīdinātājs 
(pilnšļircē)

GlaxoSmithKline Biologicals 
S.A., Beļģija

97-0553 II tipa izmaiņas: atjaunots Zāļu apraksts un Lietošanas instrukcija, pamatojoties uz 
klīnisko pētījumu datiem; kontrindikācijās paplašināts personu ar imūndeficītu loks, 
kam nedrīkst ievadīt vakcīnu; brīdinājumos minēts, ka vīrusa transmisija tiek 
apstiprināta tikai gadījumos, kad rodas raksturīgie izsitumi; blakusparādības 
papildinātas un uzskaitītas pēc jaunākajām prasībām; minēts pārdozēšanas gadījums

187 Varilrix, pulveris injekcijām + šķīdinātājs 
(flakonā)

GlaxoSmithKline Biologicals 
S.A., Beļģija

02-0460 II tipa izmaiņas: atjaunots Zāļu apraksts un Lietošanas instrukcija, pamatojoties uz 
klīnisko pētījumu datiem; kontrindikācijās paplašināts personu ar imūndeficītu loks, 
kam nedrīkst ievadīt vakcīnu; brīdinājumos minēts, ka vīrusa transmisija tiek 
apstiprināta tikai gadījumos, kad rodas raksturīgie izsitumi; blakusparādības 
papildinātas un uzskaitītas pēc jaunākajām prasībām; minēts pārdozēšanas gadījums

188 Varilrix, pulveris injekcijām + šķīdinātājs 
(pilnšļircē)

GlaxoSmithKline Biologicals 
S.A., Beļģija

97-0553 IA tipa izmaiņas: izmaiņas, kas saistītas ar jebkuru (primārā) iepakojuma daļas 
materiālu, kas nesaskaras ar gatavo produktu, piemēram: noņemama vāciņa krāsa, 
krāsu koda gredzeni ampulām, adatu aizsargu maiņa (lietota cita plastmasa)

189 Priorix, pulveris un šķīdinātājs injekciju 
šķīduma pagatavošanai

GlaxoSmithKline Biologicals 
S.A., Beļģija

99-0657 IA tipa izmaiņas: izmaiņas, kas saistītas ar jebkuru (primārā) iepakojuma daļas 
materiālu, kas nesaskaras ar gatavo produktu, piemēram: noņemama vāciņa krāsa, 
krāsu koda gredzeni ampulām, adatu aizsargu maiņa (lietota cita plastmasa)

190 Drytec, Radionuclide generator, 
radionuklīda ģenerators

GE Healthcare Limited, 
Lielbritānija

01-0399 IB tipa izmaiņas: iepakojuma vai aizvākojuma formas vai izmēra maiņa sterilām zāļu 
formām un bioloģiskām zālēm

191 Epiral 100 mg tablets, tabletes pa 100 mg Zentiva a.s., Čehija 05-0628 IB tipa izmaiņas: jauna gatavā produkta iekļaušana visā ražošanas procesā vai tā daļā 
(visas pārējās ražošanas operācijas, izņemot sērijas izlaidi)

192 Epiral 25 mg tablets, tabletes pa 25 mg Zentiva a.s., Čehija 05-0626 IB tipa izmaiņas: jauna gatavā produkta iekļaušana visā ražošanas procesā vai tā daļā 
(visas pārējās ražošanas operācijas, izņemot sērijas izlaidi)
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193 Epiral 50 mg tablets, tabletes pa 50 mg Zentiva a.s., Čehija 05-0627 IB tipa izmaiņas: jauna gatavā produkta iekļaušana visā ražošanas procesā vai tā daļā 

(visas pārējās ražošanas operācijas, izņemot sērijas izlaidi)
194 Lozap 50 mg film-coated tablets, 

apvalkotās tabletes pa 50 mg
Zentiva a.s., Slovākija 06-0092 IA tipa izmaiņas: gatavā produkta sērijas apjoma izmaiņas - palielināšana līdz 10 

reizēm, salīdzinot ar sākotnējo sērijas apjomu, kas apstiprināts, piešķirot reģistrācijas 
apliecību

195 Endobulin S/D 10 000 mg, pulveris un 
šķīdinātājs šķīduma pagatavošanai 
intravenozām infūzijām 10 000 mg

Baxter AG, Austrija 03-0225 II tipa izmaiņas: PKA noteikšanas metode tiks atjaunota atbilstoši Eiropas 
farmakopejai, izmantojot dažādu koncentrāciju kalibrēšanai

196 Endobulin S/D 2500 mg, pulveris un 
šķīdinātājs šķīduma pagatavošanai 
intravenozām infūzijām 2500 mg

Baxter AG, Austrija 03-0223 II tipa izmaiņas: PKA noteikšanas metode tiks atjaunota atbilstoši Eiropas 
farmakopejai, izmantojot dažādu koncentrāciju kalibrēšanai

197 Endobulin S/D 500 mg, pulveris un 
šķīdinātājs šķīduma pagatavošanai 
intravenozām infūzijām 500 mg

Baxter AG, Austrija 98-0296 II tipa izmaiņas: PKA noteikšanas metode tiks atjaunota atbilstoši Eiropas 
farmakopejai, izmantojot dažādu koncentrāciju kalibrēšanai

198 Endobulin S/D 5000 mg, pulveris un 
šķīdinātājs šķīduma pagatavošanai 
intravenozām infūzijām 5000 mg

Baxter AG, Austrija 03-0224 II tipa izmaiņas: PKA noteikšanas metode tiks atjaunota atbilstoši Eiropas 
farmakopejai, izmantojot dažādu koncentrāciju kalibrēšanai

199 Feiba 1000 V pulveris un šķīdinātājs 
infūziju šķīduma pagatavošanai, pulveris 
injekcijām 1000 SV + šķīdinātājs

Baxter AG, Austrija 02-0159 II tipa izmaiņas: PKA noteikšanas metode tiks atjaunota atbilstoši Eiropas 
farmakopejai, izmantojot dažādu koncentrāciju kalibrēšanai

200 Feiba 500 V pulveris un šķīdinātājs 
infūziju šķīduma pagatavošanai, pulveris 
injekcijām 500 SV + šķīdinātājs

Baxter AG, Austrija 02-0158 II tipa izmaiņas: PKA noteikšanas metode tiks atjaunota atbilstoši Eiropas 
farmakopejai, izmantojot dažādu koncentrāciju kalibrēšanai

201 Gammagard S/D 10 g, pulveris un 
šķīdinātājs injekcijām pa 10 g/ 200 ml

Baxter S.A., Beļģija 02-0113 II tipa izmaiņas: Zāļu aprakstā un Lietošanas instrukcijā svītrotas divas indikācijas - 
"priekšlaicīgi dzimuši bērni ar mazu dzimšanas svaru" un "allogēna aknu 
transplantācija" (izmaiņas veiktas, lai saskaņotu triju Baltijas valstu dokumentus); 
izmaiņas marķējumā 
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202 Gammagard S/D 2,5 g,pulveris un 

šķīdinātājs injekcijām pa 2,5 g/ 100 ml
Baxter S.A., Beļģija 96-0443 II tipa izmaiņas: Zāļu aprakstā un Lietošanas instrukcijā svītrotas divas indikācijas - 

"priekšlaicīgi dzimuši bērni ar mazu dzimšanas svaru" un "allogēna aknu 
transplantācija" (izmaiņas veiktas, lai saskaņotu triju Baltijas valstu dokumentus); 
izmaiņas marķējumā 

203 Gammagard S/D 5 g, pulveris un 
šķīdinātājs injekcijām pa 5 g/ 100 ml

Baxter S.A., Beļģija 02-0112 II tipa izmaiņas: Zāļu aprakstā un Lietošanas instrukcijā svītrotas divas indikācijas - 
"priekšlaicīgi dzimuši bērni ar mazu dzimšanas svaru" un "allogēna aknu 
transplantācija" (izmaiņas veiktas, lai saskaņotu triju Baltijas valstu dokumentus); 
izmaiņas marķējumā 

204 Avelox 400 mg Tablets, apvalkotās 
tabletes pa 400 mg

Bayer HealthCare AG, Vācija 04-0394 II tipa izmaiņas: izmaiņas Zāļu aprakstā un Lietošanas instrukcijā  (dokumentācija 
saskaņota ar izmaiņām DE/H/0155/001/II/031-032 procedūrā)

205 Avelox 400 mg/ 250 ml Solution for 
infusion, šķīdums infūzijām 400 mg/ 250 
ml

Bayer HealthCare AG, Vācija 04-0395 II tipa izmaiņas: izmaiņas Zāļu aprakstā un Lietošanas instrukcijā  (dokumentācija 
saskaņota ar izmaiņām DE/H/0155/001/II/031-032 procedūrā)

206 Lamictal 100 mg, šķīdināmās tabletes pa 
100 mg

GlaxoSmithKline Latvia SIA, 
Latvija

97-0590 II tipa izmaiņas: izmaiņas mikrobioloģiskajā pārbaudē

207 Lamictal 200 mg, šķīdināmās tabletes pa 
200 mg

GlaxoSmithKline Latvia SIA, 
Latvija

97-0591 II tipa izmaiņas: izmaiņas mikrobioloģiskajā pārbaudē

208 Lamictal 25 mg, šķīdināmās tabletes pa 25 
mg

GlaxoSmithKline Latvia SIA, 
Latvija

97-0588 II tipa izmaiņas: izmaiņas mikrobioloģiskajā pārbaudē

209 Lamictal 5 mg, šķīdināmās tabletes pa 5 
mg

GlaxoSmithKline Latvia SIA, 
Latvija

97-0587 II tipa izmaiņas: izmaiņas mikrobioloģiskajā pārbaudē

210 Lamictal 50 mg, šķīdināmās tabletes pa 50 
mg

GlaxoSmithKline Latvia SIA, 
Latvija

97-0589 II tipa izmaiņas: izmaiņas mikrobioloģiskajā pārbaudē

211 Lamictal 100 mg, šķīdināmās tabletes pa 
100 mg

GlaxoSmithKline Latvia SIA, 
Latvija

97-0590 IA tipa izmaiņas: gatavā produkta sērijas apjoma palielināšana līdz 10 reizēm 
salīdzinot ar sākotnējo sērijas apjomu, kāds apstiprināts, piešķirot reģistrācijas 
apliecību 

212 Lamictal 200 mg, šķīdināmās tabletes pa 
200 mg

GlaxoSmithKline Latvia SIA, 
Latvija

97-0591 IA tipa izmaiņas: gatavā produkta sērijas apjoma palielināšana līdz 10 reizēm 
salīdzinot ar sākotnējo sērijas apjomu, kāds apstiprināts, piešķirot reģistrācijas 
apliecību 
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213 Lamictal 25 mg, šķīdināmās tabletes pa 25 

mg
GlaxoSmithKline Latvia SIA, 
Latvija

97-0588 IA tipa izmaiņas: gatavā produkta sērijas apjoma palielināšana līdz 10 reizēm 
salīdzinot ar sākotnējo sērijas apjomu, kāds apstiprināts, piešķirot reģistrācijas 
apliecību 

214 Lamictal 5 mg, šķīdināmās tabletes pa 5 
mg

GlaxoSmithKline Latvia SIA, 
Latvija

97-0587 IA tipa izmaiņas: gatavā produkta sērijas apjoma palielināšana līdz 10 reizēm 
salīdzinot ar sākotnējo sērijas apjomu, kāds apstiprināts, piešķirot reģistrācijas 
apliecību 

215 Lamictal 50 mg, šķīdināmās tabletes pa 50 
mg

GlaxoSmithKline Latvia SIA, 
Latvija

97-0589 IA tipa izmaiņas: gatavā produkta sērijas apjoma palielināšana līdz 10 reizēm 
salīdzinot ar sākotnējo sērijas apjomu, kāds apstiprināts, piešķirot reģistrācijas 
apliecību 

216 Neurontin, apvalkotās tabletes pa 800 mg Pfizer Limited, Lielbritānija 03-0017 IB tipa izmaiņas: izmaiņas zāļu aprakstā (SPC) būtiski līdzīgām zālēm, sekojot 
Komisijas lēmumam par atsauci par oriģinālajām zālēm saskaņā ar 30. pantu 
Direktīvā 2001/83/EC vai 34. pantu Direktīvā 2001/82/EC; izmaiņas Lietošanas 
instrukcijā, marķējumā

217 Neurontin, apvalkotās tabletes pa 600 mg Pfizer Limited, Lielbritānija 03-0016 IB tipa izmaiņas: izmaiņas zāļu aprakstā (SPC) būtiski līdzīgām zālēm, sekojot 
Komisijas lēmumam par atsauci par oriģinālajām zālēm saskaņā ar 30. pantu 
Direktīvā 2001/83/EC vai 34. pantu Direktīvā 2001/82/EC; izmaiņas Lietošanas 
instrukcijā, marķējumā

218 Neurontin 100 mg capsule, hard, cietās 
kapsulas pa 100 mg

Pfizer Limited, Lielbritānija 01-0276 IB tipa izmaiņas: izmaiņas zāļu aprakstā (SPC) būtiski līdzīgām zālēm, sekojot 
Komisijas lēmumam par atsauci par oriģinālajām zālēm saskaņā ar 30. pantu 
Direktīvā 2001/83/EC vai 34. pantu Direktīvā 2001/82/EC; izmaiņas Lietošanas 
instrukcijā, marķējumā

219 Neurontin 300 mg capsule, hard, cietās 
kapsulas pa 300 mg

Pfizer Limited, Lielbritānija 01-0277 IB tipa izmaiņas: izmaiņas zāļu aprakstā (SPC) būtiski līdzīgām zālēm, sekojot 
Komisijas lēmumam par atsauci par oriģinālajām zālēm saskaņā ar 30. pantu 
Direktīvā 2001/83/EC vai 34. pantu Direktīvā 2001/82/EC; izmaiņas Lietošanas 
instrukcijā, marķējumā

220 Neurontin 400 mg capsule, hard, cietās 
kapsulas pa 400 mg

Pfizer Limited, Lielbritānija 01-0278 IB tipa izmaiņas: izmaiņas zāļu aprakstā (SPC) būtiski līdzīgām zālēm, sekojot 
Komisijas lēmumam par atsauci par oriģinālajām zālēm saskaņā ar 30. pantu 
Direktīvā 2001/83/EC vai 34. pantu Direktīvā 2001/82/EC; izmaiņas Lietošanas 
instrukcijā, marķējumā
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221 Nyolol 0,5 %, acu pilieni 0,5 % Novartis Finland Oy, Somija 99-0137 IB tipa izmaiņas: galaprodukta uzglabāšanas laika maiņa no 36 mēnešiem uz 24 

mēnešiem
222 Pectoral sīrups,sīrups Mepha Lda., Portugāle 03-0520 II tipa izmaiņas: īslaicīga jauna marķējuma ar uzlīmi ieviešana
223 Phlogenzym, gastro-resistant film-coated 

tablets, apvalkotās zarnās šķīstošās 
tabletes

Mucos Pharma GmbH & Co, 
Vācija

95-0325 II tipa izmaiņas: izmaiņas marķējumā (primārais marķējums latviešu valodā)

224 Cetirizine Alpharma Tablets 10 mg, 
apvalkotās tabletes pa 10 mg, N10

Alpharma Ltd., Lielbritānija 03-0294 IA tipa izmaiņas: primārās iepakošanas vietas iekļaušana visā ražošanas procesā vai 
tā daļā cietām zāļu formām

225 Cetirizine Alpharma Tablets 10 mg, 
apvalkotās tabletes pa 10 mg

Alpharma Ltd., Lielbritānija 03-0295 IA tipa izmaiņas: primārās iepakošanas vietas iekļaušana visā ražošanas procesā vai 
tā daļā cietām zāļu formām

226 Doxorubicin-Teva 10 mg pulveris 
injekciju šķīduma pagatavošanai, pulveris 
injekciju šķīduma pagatavošanai pa 10 mg

Teva Pharma B.V., 
Nīderlande

99-0773 II tipa izmaiņas: izmaiņas marķējumā (aktīvās vielas nosaukuma precizēšana uz 
marķējuma)

227 Doxorubicin-Teva 50 mg pulveris 
injekciju šķīduma pagatavošanai, pulveris 
injekciju šķīduma pagatavošanai pa 50 mg

Teva Pharma B.V., 
Nīderlande

99-0774 II tipa izmaiņas: izmaiņas marķējumā (aktīvās vielas nosaukuma precizēšana uz 
marķējuma)

228 Fenkarol 25 mg, tabletes pa 25 mg A/S "Olainfarm", Latvija 97-0629 IB tipa izmaiņas: nelielas izmaiņas gala produkta ražošanā
229 Genotropin 12 mg, pulveris un šķīdinātājs 

injekciju šķīduma pagatavošanai
Pfizer Health AB, Zviedrija 00-0136 IB tipa izmaiņas: gatavā produkta uzglabāšanas laika maiņa pēc atšķaidīšanas vai 

šķīdināšanas no 3 uz 4 nedēļām

230 Neiromidin 20 mg, tabletes pa 20 mg A/S "Olainfarm", Latvija 97-0550 IB tipa izmaiņas: nelielas izmaiņas gala produkta ražošanā
231 Neiromidin 20 mg, tabletes pa 20 mg A/S "Olainfarm", Latvija 97-0550 IB tipa izmaiņas: gatavā produkta sērijas apjoma izmaiņas
232 Seretide Inhalators 25/125 mcg, dozēts 

aerosols 25/125 mkg
GlaxoSmithKline Export Ltd., 
Lielbritānija

01-0452 IA tipa izmaiņas: izmaiņas, kas saistītas ar jebkuru (primārā) iepakojuma daļas 
materiālu, kas nesaskaras ar gatavo produktu, piemēram: noņemama vāciņa krāsa, 
krāsu koda gredzeni ampulām, adatu aizsargu maiņa (lietota cita plastmasa)

27



Izmaiņas Latvijas Zāļu reģistrā Rīkojuma Nr.12 pielikums Nr.3-2

1 2 3 4 5
233 Seretide Inhalators 25/250 mcg, dozēts 

aerosols 25/250 mkg
GlaxoSmithKline Export Ltd., 
Lielbritānija

01-0453 IA tipa izmaiņas: izmaiņas, kas saistītas ar jebkuru (primārā) iepakojuma daļas 
materiālu, kas nesaskaras ar gatavo produktu, piemēram: noņemama vāciņa krāsa, 
krāsu koda gredzeni ampulām, adatu aizsargu maiņa (lietota cita plastmasa)

234 Seretide Inhalators 25/50 mcg, dozēts 
aerosols 25/50 mkg

GlaxoSmithKline Export Ltd., 
Lielbritānija

01-0451 IA tipa izmaiņas: izmaiņas, kas saistītas ar jebkuru (primārā) iepakojuma daļas 
materiālu, kas nesaskaras ar gatavo produktu, piemēram: noņemama vāciņa krāsa, 
krāsu koda gredzeni ampulām, adatu aizsargu maiņa (lietota cita plastmasa)

235 Topamax 15 mg sprinkle capsules, 
izberamās kapsulas pa 15 mg

UAB Johnson & Johnson, 
Lietuva

00-0474 IA tipa izmaiņas: atjaunota Eiropas farmakopejas TSE atbilstības sertifikāta 
iesniegšana pašreiz apstiprinātam ražotājam par  palīgvielu (trīs izmaiņas)

236 Topamax 25 mg sprinkle capsules, 
izberamās kapsulas pa 25 mg

UAB Johnson & Johnson, 
Lietuva

00-0475 IA tipa izmaiņas: atjaunota Eiropas farmakopejas TSE atbilstības sertifikāta 
iesniegšana pašreiz apstiprinātam ražotājam par  palīgvielu (trīs izmaiņas)

237 Berotec N 100 mcg metered aerosol 
(Pressurised aerosols), aerosols 
inhalācijām zem spiediena, šķīdums 100 
mikrogramu/devā

Boehringer Ingelheim 
International GmbH, Vācija

00-0611 IA tipa izmaiņas: stingrāku specifikācijas ierobežojumu noteikšana gatavā produkta 
specifikācijai; nelielas izmaiņas apstiprinātajā gatavā produkta pārbaudes metodē

238 Omnic Tocas 0,4 mg prolonged release 
tablets, ilgstošās darbības tabletes pa 0,4 
mg

Astellas Pharma Europe B.V., 
Nīderlande

05-0100 IA tipa izmaiņas: aktīvās vielas ražotāja nosaukuma un/ vai adreses izmaiņa, ja nav 
Eiropas farmakopejas atbilstības sertifikāta

239 Omnipaque 240 mgJ/ ml, šķīdums 
injekcijām 240 mgJ/ ml

Amersham Health AS, 
Norvēģija

99-0196 II tipa izmaiņas: izmaiņas marķējumā

240 Omnipaque 300 mgJ/ ml, šķīdums 
injekcijām 300 mgJ/ ml

Amersham Health AS, 
Norvēģija

99-0197 II tipa izmaiņas: izmaiņas marķējumā

241 Omnipaque 350 mgJ/ ml, šķīdums 
injekcijām 350 mgJ/ ml

Amersham Health AS, 
Norvēģija

99-0198 II tipa izmaiņas: izmaiņas marķējumā

242 Omniscan, šķīdums injekcijām 0,5 mmol/ 
ml

Amersham Health AS, 
Norvēģija

99-0139 II tipa izmaiņas: izmaiņas marķējumā

243 Visipaque 270 mg I/ml, šķīdums 
injekcijām pa 270 mg I/ml

Amersham Health AS, 
Norvēģija

03-0188 II tipa izmaiņas: izmaiņas marķējumā
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244 Visipaque 320 mg I/ml, šķīdums 

injekcijām pa 320 mg I/ml
Amersham Health AS, 
Norvēģija

03-0189 II tipa izmaiņas: izmaiņas marķējumā

245 Plendil 10 mg,ilgstošās darbības tabletes 
pa 10 mg

AstraZeneca AB, Zviedrija 98-0304 IB tipa izmaiņas: izmaiņas palīgvielas pārbaudes metodē, ieskaitot apstiprinātas 
pārbaudes metodes aizstāšanu ar jaunu pārbaudes metodi

246 Plendil 2,5 mg, ilgstošās darbības tabletes 
pa 2,5 mg

AstraZeneca AB, Zviedrija 98-0303 IB tipa izmaiņas: izmaiņas palīgvielas pārbaudes metodē, ieskaitot apstiprinātas 
pārbaudes metodes aizstāšanu ar jaunu pārbaudes metodi

247 Plendil 5 mg, ilgstošās darbības tabletes 
pa 5 mg

AstraZeneca AB, Zviedrija 98-0305 IB tipa izmaiņas: izmaiņas palīgvielas pārbaudes metodē, ieskaitot apstiprinātas 
pārbaudes metodes aizstāšanu ar jaunu pārbaudes metodi

248 Coronal 10 mg film-coated tablets, 
apvalkotās tabletes pa 10 mg

Zentiva a.s., Slovākija 05-0292 IA tipa izmaiņas: izmaiņas, kas izdarāmas, lai panāktu palīgvielas atbilstību Eiropas 
farmakopejas atjaunotajai monogrāfijai 

249 Coronal 10 mg film-coated tablets, 
apvalkotās tabletes pa 10 mg

Zentiva a.s., Slovākija 05-0292 IA tipa izmaiņas: iepakojuma vai aizvākojuma formas vai izmēra maiņa

250 Coronal 5 mg film-coated tablets, 
apvalkotās tabletes pa 5 mg

Zentiva a.s., Slovākija 05-0291 IA tipa izmaiņas: iepakojuma vai aizvākojuma formas vai izmēra maiņa

251 Daivonex, krēms 50 mkg/ g Leo Pharmaceutical Products, 
Dānija

97-0554 IA tipa izmaiņas: jauna Eiropas farmakopejas atbilstības sertifikāta iesniegšana par 
aktīvo vielu no pašreiz apstiprinātā ražotāja 

252 Fenkarol 10 mg,tabletes pa 10 mg A/S Olaines ķīmiski-
farmaceitiskā rūpnīca 
"Olainfarm", Latvija

97-0628 IB tipa izmaiņas: nelielas izmaiņas gala produkta ražošanā

253 Fenkarol 10 mg,tabletes pa 10 mg A/S Olaines ķīmiski-
farmaceitiskā rūpnīca 
"Olainfarm", Latvija

97-0628 IB tipa izmaiņas: gatavā produkta sērijas apjoma izmaiņas 

254 Fenkarol 25 mg, tabletes pa 25 mg A/S "Olainfarm", Latvija 97-0629 IB tipa izmaiņas: gatavā produkta sērijas apjoma izmaiņas 
255 Marcaine 5 mg/ ml solution for injection, 

šķīdums injekcijām 5mg/ml
AstraZeneca AB, Zviedrija 00-0359 IA tipa izmaiņas: jebkuras ražošanas vietas svītrošana

256 Marcaine Spinal 0,5 %, šķīdums spinālai 
injekcijai 5 mg/ ml

AstraZeneca AB, Zviedrija 96-0598 IA tipa izmaiņas: jebkuras ražošanas vietas svītrošana

257 Marcaine Spinal Heavy 0,5 %, smagais 
šķīdums spinālai injekcijai 5 mg/ ml

AstraZeneca AB, Zviedrija 96-0597 IA tipa izmaiņas: jebkuras ražošanas vietas svītrošana
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258 Meloxicam-Teva 15 mg tablets, tabletes 

pa 15 mg
SIA Elvim, Latvija 06-0006 IB tipa izmaiņas: jauna pārbaudes metodes parametra pievienošana gatavā produkta 

specifikācijai
259 Meloxicam-Teva 7,5 mg tablets, tabletes 

pa 7,5 mg
SIA Elvim, Latvija 06-0005 IB tipa izmaiņas: jauna pārbaudes metodes parametra pievienošana gatavā produkta 

specifikācijai
260 Olfen Roll-on 1 % gels, gels Mepha Lda., Portugāle 00-0117 IB tipa izmaiņas: jauna pārbaudes metodes parametra pievienošana gatavā produkta 

specifikācijai
261 Omnic 0,4 mg Depot Capsules, ilgstošās 

darbības kapsulas pa 0,4 mg
Astellas Pharma Europe B.V., 
Nīderlande

00-0498 IA tipa izmaiņas: stingrāku specifikācijas ierobežojumu noteikšana aktīvās vielas 
specifikācijai

262 Omnic 0,4 mg Depot Capsules, ilgstošās 
darbības kapsulas pa 0,4 mg

Astellas Pharma Europe B.V., 
Nīderlande

00-0498 IA tipa izmaiņas: gatavā produkta ražotāja adreses maiņa

263 Omnic 0,4 mg Depot Capsules, ilgstošās 
darbības kapsulas pa 0,4 mg

Astellas Pharma Europe B.V., 
Nīderlande

00-0498 IA tipa izmaiņas: aktīvās vielas ražotāja nosaukuma un adreses izmaiņa, ja nav 
Eiropas farmakopejas atbilstības sertifikāta

264 Omsal 0,4 mg prolonged-release capsules, 
ilgstošās darbības kapsulas pa 0,4 mg

Gedeon Richter Ltd., Ungārija 06-0089 IB tipa izmaiņas: gatavā produkta uzglabāšanas laika maiņa (iepakots pārdošanai) no 
2 gadiem uz 3 gadiem

265 Paroxetine-Teva 20 mg film-coated 
tablets, apvalkotās tabletes pa 20 mg

SIA Elvim, Latvija 05-0516 II tipa izmaiņas: atjaunota aktīvās vielas analītiskā metode

266 Recoxa 15 mg tablets, tabletes pa 15 mg Zentiva a.s., Čehija 05-0244 IA tipa izmaiņas: jaunas gatavā produkta ražošanas vietas pievienošana, sekundārā 
pakošanas vieta visa veida zāļu formām

267 Recoxa 7,5 mg tablets, tabletes pa 7,5 mg Zentiva a.s., Čehija 05-0243 IA tipa izmaiņas: jaunas gatavā produkta ražošanas vietas pievienošana, sekundārā 
pakošanas vieta visa veida zāļu formām

268 Salbutamol, aerosols 100 mkg/ devā GlaxoSmithKline Latvia SIA, 
Latvija

00-0020 IA tipa izmaiņas: izmaiņas, kas saistītas ar jebkuru (primārā) iepakojuma daļas 
materiālu, kas nesaskaras ar gatavo produktu, piemēram: noņemama vāciņa krāsa, 
krāsu koda gredzeni ampulām, adatu aizsargu maiņa (lietota cita plastmasa) - jaunas 
formas inhalators

269 Sotagamma 80 mg tablets, tabletes pa 80 
mg

Worwag Pharma GmbH & 
Co.KG, Vācija

00-1087 IA tipa izmaiņas: gatavā produkta iepakojuma lieluma izmaiņas: izmaiņas, kas 
saistītas ar vienību skaitu (piemēram: tabletes, ampulas, utt.) vienā iepakojumā 
pašreiz apstiprinātam iepakojuma lielumam
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270 Thyrozol 10 mg, apvalkotās tabletes pa 10 

mg
Merck KGaA, Vācija 99-0681 IB tipa izmaiņas:nelielas izmaiņas aktīvās vielas ražošanas procesā

271 Thyrozol 5 mg, apvalkotās tabletes pa 5 
mg

Merck KGaA, Vācija 99-0682 IB tipa izmaiņas:nelielas izmaiņas aktīvās vielas ražošanas procesā

272 Enelbin 100 retard, ilgstošās darbības 
apvalkotās tabletes pa 100 mg

Zentiva a.s., Čehija 99-0188 IA tipa izmaiņas: sekundārā iepakošanas vietas iekļaušana visā ražošanas procesā vai 
tā daļā visu veidu zāļu formām (izrietošās); primārās iepakošanas vietas iekļaušana 
visā ražošanas procesā vai tā daļā cietām zāļu formām (izrietošās);
gatavā produkta ražošanas vietas iekļaušana visā ražošanas procesā vai tā daļā, 
izņemot sērijas izlaidi; vietas, kur sērijas pārbaude notiks, pievienošana (izrietošās)

273 Loette, apvalkotās tabletes Wyeth-Lederle Pharma 
GmbH, Austrija

02-0420 IA tipa izmaiņas: izmaiņas, kas saistītas ar palīgvielas vai reaģenta izcelsmi: tāda 
produkta, kas var radīt TSE risku, aizstāšana ar augu vai sintētisku materiālu; IB tipa 
izmaiņas: gatavā produkta ražošanas vietas iekļaušana visā ražošanas procesā vai tā 
daļā, izņemot sērijas izlaidi; nelielas izmaiņas gatavā produkta ražošanā

274 Mycomax 150 mg hard capsules, cietās 
kapsulas pa 150 mg

Zentiva a.s., Čehija 01-0093 IA tipa izmaiņas: izmaiņas, kas saistītas ar iespiedumiem, reljefiem vai cita veida 
marķējumiem, vai šādu izmaiņu ieviešana (neskaitot rievojuma/šķēlējlīnijas) uz 
tabletēm vai uzraksti uz kapsulām, ieskaitot tintes, kuras tiek izmantotas zāļu 
marķēšanai, pievienošanu vai aizstāšanu

275 Pankreoflat, apvalkotās tabletes Solvay Pharmaceuticals 
GmbH, Vācija

03-0432 IA tipa izmaiņas: nelielas izmaiņas apstiprinātajā gatavā produkta pārbaudes metodē; 
IB tipa izmaiņas: nelielas izmaiņas gatavā produkta ražošanā (divas izmaiņas); gatavā 
produkta ražošanas vietas iekļaušana visā ražošanas procesā vai tā daļā, izņemot 
sērijas izlaidi; izmaiņas, kas saistītas ar primārā iepakojuma materiāla kvalitatīvo 
un/vai kvantitatīvo sastāvu; jaunu pārbaužu un jaunu normu ierobežojumu 
pievienošana zāļu ražošanas laikā; II tipa izmaiņas: izmaiņas zāļu sastāvā (tiks 
izmantota cita palīgviela)

276 Augmentin,pulveris suspensijas 
pagatavošanai 80/11,4 mg/ ml

GlaxoSmithKline Latvia SIA, 
Latvija

99-0039 IB tipa izmaiņas: gatavā produkta uzglabāšanas laika maiņa iepakots pārdošanai no 
18 mēnešiem uz 24 mēnešiem
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277 Xorimax 125 mg apvalkotās tabletes, 

apvalkotās tabletes pa 125 mg
Sandoz GmbH, Austrija 05-0105 II tipa izmaiņas: izmaiņas Lietošanas instrukcijā un marķējumā

278 Xorimax 250 mg apvalkotās tabletes, 
apvalkotās tabletes pa 250 mg

Sandoz GmbH, Austrija 05-0106 II tipa izmaiņas: izmaiņas Lietošanas instrukcijā un marķējumā

279 Xorimax 500 mg apvalkotās tabletes, 
apvalkotās tabletes pa 500 mg

Sandoz GmbH, Austrija 05-0107 II tipa izmaiņas: izmaiņas Lietošanas instrukcijā un marķējumā

280 Foradil,pulveris inhalācijām pa 12 mkg 
kapsulā

Novartis Finland Oy, Somija 98-0742 II tipa izmaiņas: papildināta drošības informācija Zāļu apraksta sadaļās 4.2. "Devas 
un lietošanas veids" (akūtas astmas lēkmes gadījumā jālieto īsas darbības beta 2 
antagonisti), 4.4. "Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā" (jāizvēlas mazāko 
efektīvo devu, Foradil nedrīkst izmantot kā papildterapiju, Foradil nedrīkst sākt lietot 
slimības paasinājuma laikā, Foradil satur laktozi) un 4.8. "Nevēlamās 
blakusparādības" (pievienoti pētījumu dati par Foradil saistību ar  bronhiālās astmas 
paasinājumu), kā arī attiecīgajās lietošanas instrukcijas sadaļās

281 Jox spray, aerosols Ivax Pharmaceuticals s.r.o., 
Čehija

00-0095 II tipa izmaiņas: jauna aktīvās vielas ražotāja iekļaušana ražošanas procesā

282 Vistabel 4 Allergan units/0,1 ml, pulveris 
injekciju šķīduma pagatavošanai

Allergan Pharmaceuticals 
Ireland, Īrija

05-0144 II tipa izmaiņas: izmaiņas dzīvnieku skaitā, ko izmanto LD50 noteikšanai

283 Xalacom, acu pilieni, šķīdums Pharmacia N.V./S.A., Beļģija 03-0418 II tipa izmaiņas: informācijas par vienu aktīvo vielu latanoprostum  iesniegšanu CTD 
formātā

284 Cerazette 75 microgram film-coated 
tablets, apvalkotās tabletes pa 0,075 mg

N.V. Organon, Nīderlande 01-0297 II tipa izmaiņas: Britu farmakopejas monogrāfija Desogestrēlam tiek pielāgota 
Eiropas farmakopejai

285 Gracial, tabletes N.V. Organon, Nīderlande 98-0545 II tipa izmaiņas: Britu farmakopejas monogrāfija Desogestrēlam tiek pielāgota 
Eiropas farmakopejai

286 Laurina, apvalkotās tabletes N.V. Organon, Nīderlande 02-0130 II tipa izmaiņas: Britu farmakopejas monogrāfija Desogestrēlam tiek pielāgota 
Eiropas farmakopejai
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287 Marvelon, tabletes N.V. Organon, Nīderlande 97-0498 II tipa izmaiņas: Britu farmakopejas monogrāfija Desogestrēlam tiek pielāgota 

Eiropas farmakopejai
288 Mercilon, tabletes Organon Ltd, Īrija 98-0544 II tipa izmaiņas: Britu farmakopejas monogrāfija Desogestrēlam tiek pielāgota 

Eiropas farmakopejai
289 Actonel 35 mg OAW film-coated tablets, 

apvalkotās tabletes pa 35 mg
Aventis Pharma AB, Zviedrija 05-0570 II tipa izmaiņas: jauna indikācija - osteoporozes ārstēšana vīriešiem; papildinātas 

nevēlamās blakusparādības, farmakodinamiskās īpašības
290 CaptoHEXAL 12,5, tabletes pa 12,5 mg Hexal AG, Vācija 03-0372 II tipa izmaiņas: dokumentācijas 3. moduļa atjaunošana

291 Simvastatin 1A Pharma 10 mg film-coated 
tablets, apvalkotās tabletes pa 10 mg

1A Pharma GmbH, Vācija 06-0152 IA tipa izmaiņas: izmaiņas gatavā produkta specifikācijā

292 Simvastatin 1A Pharma 40 mg film-coated 
tablets, apvalkotās tabletes pa 40 mg

1A Pharma GmbH, Vācija 06-0155 IA tipa izmaiņas: izmaiņas gatavā produkta specifikācijā

293 Sortis, apvalkotās tabletes pa 40 mg Pfizer Limited, Lielbritānija 98-0600 II tipa izmaiņas: pamatojoties uz klīniskiem pētījumiem un EK arbitrāžas lēmumu 22-
V-2006 veiktas izmaiņas - pievienota jauna indikācija  "kardiovaskulāru gadījumu 
profilaksei pacientiem ar augstu pirmreizēja kardiovaskulāra gadījuma risku papildus 
pārējo faktoru korekcijai"; veiktas korekcijas devās - dots norādījums, ka profilaksei 
var lietot devas, kas augstākas par 10 mg dienā; klīniskie pētījumi aprakstīti sadaļā 
5.1.

294 Sortis, apvalkotās tabletes pa 20 mg Pfizer Limited, Lielbritānija 98-0599 II tipa izmaiņas: pamatojoties uz klīniskiem pētījumiem un EK arbitrāžas lēmumu 22-
V-2006 veiktas izmaiņas - pievienota jauna indikācija  "kardiovaskulāru gadījumu 
profilaksei pacientiem ar augstu pirmreizēja kardiovaskulāra gadījuma risku papildus 
pārējo faktoru korekcijai"; veiktas korekcijas devās - dots norādījums, ka profilaksei 
var lietot devas, kas augstākas par 10 mg dienā; klīniskie pētījumi aprakstīti sadaļā 
5.1.
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295 Sortis, apvalkotās tabletes pa 10 mg Pfizer Limited, Lielbritānija 98-0598 II tipa izmaiņas: pamatojoties uz klīniskiem pētījumiem un EK arbitrāžas lēmumu 22-

V-2006 veiktas izmaiņas - pievienota jauna indikācija  "kardiovaskulāru gadījumu 
profilaksei pacientiem ar augstu pirmreizēja kardiovaskulāra gadījuma risku papildus 
pārējo faktoru korekcijai"; veiktas korekcijas devās - dots norādījums, ka profilaksei 
var lietot devas, kas augstākas par 10 mg dienā; klīniskie pētījumi aprakstīti sadaļā 
5.1.

296 Sortis 80 mg, apvalkotās tabletes pa 80 
mg

Pfizer Limited, Lielbritānija 03-0502 II tipa izmaiņas: pamatojoties uz klīniskiem pētījumiem un EK arbitrāžas lēmumu 22-
V-2006 veiktas izmaiņas - pievienota jauna indikācija  "kardiovaskulāru gadījumu 
profilaksei pacientiem ar augstu pirmreizēja kardiovaskulāra gadījuma risku papildus 
pārējo faktoru korekcijai"; veiktas korekcijas devās - dots norādījums, ka profilaksei 
var lietot devas, kas augstākas par 10 mg dienā; klīniskie pētījumi aprakstīti sadaļā 
5.1.

297 Certican 0,1 mg dispersible tablets, 
disperģējamās tabletes pa 0,1 mg

Novartis Finland Oy, Somija 05-0030 IB tipa izmaiņas: nelielas izmaiņas aktīvās vielas ražošanas procesā

298 Certican 0,25 mg dispersible tablets, 
disperģējamās tabletes pa 0,25 mg

Novartis Finland Oy, Somija 05-0031 IB tipa izmaiņas: nelielas izmaiņas aktīvās vielas ražošanas procesā

299 Certican 0,25 mg tablets, tabletes pa 0,25 
mg

Novartis Finland Oy, Somija 05-0026 IB tipa izmaiņas: nelielas izmaiņas aktīvās vielas ražošanas procesā

300 Certican 0,5 mg tablets, tabletes pa 0,5 mg Novartis Finland Oy, Somija 05-0027 IB tipa izmaiņas: nelielas izmaiņas aktīvās vielas ražošanas procesā

301 Certican 0,75 mg tablets, tabletes pa 0,75 
mg

Novartis Finland Oy, Somija 05-0028 IB tipa izmaiņas: nelielas izmaiņas aktīvās vielas ražošanas procesā

302 Certican 1,0 mg tablets, tabletes pa 1,0 mg Novartis Finland Oy, Somija 05-0029 IB tipa izmaiņas: nelielas izmaiņas aktīvās vielas ražošanas procesā

303 Ferrum Lek 50 mg/ 5 ml syrup, sīrups 50 
mg/ 5 ml

Lek Pharmaceuticals d.d., 
Slovēnija

00-0561 IB tipa izmaiņas: uzglabāšanas laika maiņa no 5 gadiem uz 3 gadiem

304 Infanrix polio suspension for injection in 
pre-filled syringe, suspensija injekcijām 
pilnšļircē

GlaxoSmithKline Biologicals 
S.A., Beļģija

05-0635 IB tipa izmaiņas: izmaiņas, kas saistītas ar gatavā produkta pārbaudes metodi, 
nelielas izmaiņas apstiprinātajā bioloģiski aktīvās vielas pārbaudes metodē
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305 Infanrix-IPV + Hib, pulveris un suspensija 

injekciju suspensijas pagatavošanai
GlaxoSmithKline Biologicals 
S.A., Beļģija

00-1011 IB tipa izmaiņas: izmaiņas, kas saistītas ar gatavā produkta pārbaudes metodi, 
nelielas izmaiņas apstiprinātajā bioloģiski aktīvās vielas pārbaudes metodē

306 Lotemax 0,5 % eye drops, suspension, acu 
pilieni 0,5 %, suspensija

Dr. Gerhard Mann, Vācija 05-0532 II tipa izmaiņas: harmonizēts drošības informācijas (PSUR) iesniegšanas cikls ar 
Eiropas Savienības valstīm

307 Atacand 16 mg, tabletes pa 16 mg AstraZeneca AB, Sodertalje, 
Zviedrija

99-0119 II tipa izmaiņas: lai saskaņotu Latvijas un MRP Zāļu aprakstus, veiktas izmaiņas 
sadaļās 4.1. (pievienota indikācija - traucēta kreisā kambara sistoliskā funkcija), 4.2. 
papildināta ar - lietošana melnās rases pārstāvjiem un maksimālās devas hipertenzijas 
ārstēšanai, 4.4. pievienots brīdinājums par sirds mazspējas vienlaikus terapiju ar 
AKE inhibitoriem, kā arī brīdinājums par laktozi; 4.5. - papildināta mijiedarbība ar 
NSPL, papildināta 5.1.sadaļa ar pētījumu datiem, sadaļā 4.8. redakcionālas izmaiņas; 
atbilstoša Lietošanas instrukcija

308 Atacand 8 mg, tabletes pa 8 mg AstraZeneca AB, Sodertalje, 
Zviedrija

99-0118 II tipa izmaiņas: lai saskaņotu Latvijas un MRP Zāļu aprakstus, veiktas izmaiņas 
sadaļās 4.1. (pievienota indikācija - traucēta kreisā kambara sistoliskā funkcija), 4.2. 
papildināta ar - lietošana melnās rases pārstāvjiem un maksimālās devas hipertenzijas 
ārstēšanai, 4.4. pievienots brīdinājums par sirds mazspējas vienlaikus terapiju ar 
AKE inhibitoriem, kā arī brīdinājums par laktozi; 4.5. - papildināta mijiedarbība ar 
NSPL, papildināta 5.1.sadaļa ar pētījumu datiem, sadaļā 4.8. redakcionālas izmaiņas; 
atbilstoša Lietošanas instrukcija

309 Cirrus, ilgstošās darbības tabletes pa 5 
mg/120 mg

UCB Pharma Oy Finland, 
Somija

04-0345 IA tipa izmaiņas: jauna Eiropas farmakopejas atbilstības sertifikāta iesniegšana par 
aktīvo vielu no jauna ražotāja (jauna ražotāja pievienošana) 

310 Exoderil 1 % Cream, krēms 1 % Sandoz GmbH, Austrija 00-0468 IA tipa izmaiņas: stingrāku specifikācijas ierobežojumu noteikšana gatavā produkta 
specifikācijai; nelielas izmaiņas apstiprinātajā gatavā produkta pārbaudes metodē 
(izrietošās)

311 Ezetrol 10 mg tablets, tabletes pa 10 mg SIA Merck Sharp & Dohme 
Latvija, Latvija

05-0061 IA tipa izmaiņas: jebkuras ražošanas vietas svītrošana
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312 Infanrix polio suspension for injection in 

pre-filled syringe, suspensija injekcijām 
pilnšļircē

GlaxoSmithKline Biologicals 
S.A., Beļģija

05-0635 IA tipa izmaiņas: specifikācijas 2 parametriem sašaurinātas robežas

313 Irinotecan Mayne 20 mg/ ml, koncentrāts 
infūziju šķīduma pagatavošanai

Mayne Pharma Plc, 
Lielbritānija

04-0382 II tipa izmaiņas: aktualizēta pamatlietas (DMF) slēgtā daļa

314 Symbicort Turbuhaler,dozēts pulveris 
inhalācijām 160/4,5 mkg/ devā

AstraZeneca AB, Zviedrija 02-0011 II tipa izmaiņas: Zāļu aprakstā veiktas būtiskas izmaiņas sadaļās 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 
4.8., 4.9., 5.1., kā arī papildus labota un precizēta terminoloģija Zāļu apraksta tekstā; 
atbilstoša Lietošanas instrukcija

315 Symbicort Turbuhaler, dozēts pulveris 
inhalācijām 80/4,5 mkg/ devā

AstraZeneca AB, Zviedrija 02-0010 II tipa izmaiņas: Zāļu aprakstā veiktas būtiskas izmaiņas sadaļās 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 
4.8., 4.9., 5.1., kā arī papildus labota un precizēta terminoloģija Zāļu apraksta tekstā; 
atbilstoša Lietošanas instrukcija

316 Symbicort Turbuhaler 320/9 mcg/ dose, 
inhalācijas pulveris 320/9 mkg/ devā

AstraZeneca AB, Zviedrija 04-0297 II tipa izmaiņas: Zāļu aprakstā veiktas būtiskas izmaiņas sadaļās 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 
4.8., 4.9., kā arī papildus labota un precizēta terminoloģija Zāļu apraksta tekstā; 
atbilstoša Lietošanas instrukcija

317 Zovirax 5 % cream, krēms 5 % GlaxoSmithKline Consumer 
Healthcare, GlaxoSmithKline 
Export Ltd., Lielbritānija

96-0130 II tipa izmaiņas: izmaiņas marķējumā

318 Campto 100 mg/ 5 ml, koncentrāts 
infūziju šķīduma pagatavošanai

Pfizer Enterprises SARL, 
Luksemburga

98-0824 II tipa izmaiņas: atsaukta indikācija "CAMPTO kombinācijā ar 5-fluoruracilu un 
folskābi indicēts pacientiem ar progresējošu kuņģa adenokarcinomu, ieskaitot 
adenokarcinomu gastroezofagenālajā rajonā, kam progresējošās slimības terapijā nav 
lietota ķīmijterapija"

319 Campto 40 mg/ 2 ml, koncentrāts infūziju 
šķīduma pagatavošanai

Pfizer Enterprises SARL, 
Luksemburga

98-0823 II tipa izmaiņas: atsaukta indikācija "CAMPTO kombinācijā ar 5-fluoruracilu un 
folskābi indicēts pacientiem ar progresējošu kuņģa adenokarcinomu, ieskaitot 
adenokarcinomu gastroezofagenālajā rajonā, kam progresējošās slimības terapijā nav 
lietota ķīmijterapija"

320 Epirubicin Mayne 2 mg/ml solution for 
injection, šķīdums injekcijām 2 mg/ml

Mayne Pharma Plc, 
Lielbritānija

06-0117 II tipa izmaiņas: jauns marķējuma projekts
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321 Genotropin 12 mg, pulveris un šķīdinātājs 

injekciju šķīduma pagatavošanai
Pfizer Health AB, Zviedrija 00-0136 IB tipa izmaiņas: mainīts gatavā produkta uzglabāšanas laiks (iepakots pārdošanai) no 

2 gadiem uz 3 gadiem

322 Genotropin 5,3 mg, pulveris un 
šķīdinātājs injekciju šķīduma 
pagatavošanai

Pfizer Health AB, Zviedrija 99-1014 IB tipa izmaiņas: mainīts gatavā produkta uzglabāšanas laiks (iepakots pārdošanai) no 
2 gadiem uz 3 gadiem

323 Myoview, pulveris injekciju šķīduma 
pagatavošanai (radiofarmaceitisks 
komplekts)

GE Healthcare Limited, 
Lielbritānija

03-0237 IA tipa izmaiņas: izmaiņas apstiprinātajā gatavā produkta pārbaudes metodē; II tipa 
izmaiņas: pievienota papildus informācija Zāļu apraksta sadaļā 6.6. "Norādījumi par 
sagatavošanu lietošanai un iznīcināšanu", Lietošanas instrukcijas sadaļā "Piederumi 
un šķīdinātājs", kā arī attiecīgajās tehniskās instrukcijas attiecīgajā sadaļā

324 Nebido 1000 mg/4 ml šķīdums injekcijām, 
šķīdums injekcijām 1000 mg/4 ml

Schering AG, Vācija 05-0141 IB tipa izmaiņas: mainīts gatavā produkta uzglabāšanas laiks (iepakots pārdošanai) no 
3 gadiem uz 5 gadiem

325 Nitrocine 1 mg/ml solution for infusion, 
šķīdums infūzijām 10 mg/ 10 ml

Schwarz Pharma AG, Vācija 00-0226 IB tipa izmaiņas: uzglabāšanas nosacījumu maiņa gatavajam produktam vai 
atšķaidītam/šķīdinātam produktam

326 Nitrocine 1 mg/ml solution for infusion, 
šķīdums infūzijām 50 mg/ 50 ml

Schwarz Pharma AG, Vācija 05-0119 IB tipa izmaiņas: uzglabāšanas nosacījumu maiņa gatavajam produktam vai 
atšķaidītam/šķīdinātam produktam

327 Risperidone Sandoz 1 mg/ml oral 
solution, šķīdums iekšķīgai lietošanai 1 
mg/ml

Sandoz d.d., Slovēnija 06-0233 II tipa izmaiņas: iepakojuma dizaina maiņa

328 Lamotrigin Sandoz 100 mg dispersible 
tablets, disperģējamās tabletes pa 100 mg

Sandoz GmbH, Austrija 05-0311 II tipa izmaiņas: Zāļu aprakstā papildināta sadaļa "Lietošanas veids"

329 Lamotrigin Sandoz 200 mg dispersible 
tablets, disperģējamās tabletes pa 200 mg

Sandoz GmbH, Austrija 05-0312 II tipa izmaiņas: Zāļu aprakstā papildināta sadaļa "Lietošanas veids"
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330 Lamotrigin Sandoz 25 mg dispersible 

tablets, disperģējamās tabletes pa 25 mg
Sandoz GmbH, Austrija 05-0309 II tipa izmaiņas: Zāļu aprakstā papildināta sadaļa "Lietošanas veids"

331 Lamotrigin Sandoz 50 mg dispersible 
tablets, disperģējamās tabletes pa 50 mg

Sandoz GmbH, Austrija 05-0310 II tipa izmaiņas: Zāļu aprakstā papildināta sadaļa "Lietošanas veids"

332 Medrol 16 mg tabletes, tabletes pa 16 mg Pharmacia N.V./S.A., Beļģija 99-1043 II tipa izmaiņas: izmaiņas galaprodukta ražošanas laikā veiktajiem kontroles 
procesiem

333 Movalis oral suspension, suspensija 
iekšķīgai lietošanai 7,5 mg/ 5 ml

Boehringer Ingelheim 
International GmbH, Vācija

03-0383 II tipa izmaiņas: Zāļu aprakstā papildinātas sadaļas "Devas un lietošana", 
"Kontrindikācijas",  "Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā", "Grūtniecība un 
zīdīšana", "Nevēlamās blakusparādības", "Farmakokinētiskās īpašības"

334 Notta tablets, tabletes lietošanai zem 
mēles

Richard Bittner AG, Austrija 05-0111 IA tipa izmaiņas: gatavā produkta iepakojuma lieluma izmaiņas: izmaiņas, kas 
saistītas ar vienību skaitu (piemēram: tabletes, ampulas , utt.) vienā iepakojumā 
pašreiz apstiprinātam iepakojuma lielumam

335 Strattera 10 mg hard capsules, cietās 
kapsulas pa 10 mg

Eli Lilly Holdings Limited, 
Lielbritānija

05-0547 II tipa izmaiņas: Zāļu aprakstā papildināta sadaļa "Īpaši brīdinājumi un piesardzība 
lietošanā", Lietošanas instrukcijā papildināta sadaļa "Nevēlamās blakusparādības"

336 Strattera 18 mg hard capsules, cietās 
kapsulas pa 18 mg

Eli Lilly Holdings Limited, 
Lielbritānija

05-0548 II tipa izmaiņas: Zāļu aprakstā papildināta sadaļa "Īpaši brīdinājumi un piesardzība 
lietošanā", Lietošanas instrukcijā papildināta sadaļa "Nevēlamās blakusparādības"

337 Strattera 25 mg hard capsules, cietās 
kapsulas pa 25 mg

Eli Lilly Holdings Limited, 
Lielbritānija

05-0549 II tipa izmaiņas: Zāļu aprakstā papildināta sadaļa "Īpaši brīdinājumi un piesardzība 
lietošanā", Lietošanas instrukcijā papildināta sadaļa "Nevēlamās blakusparādības"

338 Strattera 40 mg hard capsules, cietās 
kapsulas pa 40 mg

Eli Lilly Holdings Limited, 
Lielbritānija

05-0550 II tipa izmaiņas: Zāļu aprakstā papildināta sadaļa "Īpaši brīdinājumi un piesardzība 
lietošanā", Lietošanas instrukcijā papildināta sadaļa "Nevēlamās blakusparādības"

339 Strattera 5 mg hard capsules, cietās 
kapsulas pa 5 mg

Eli Lilly Holdings Limited, 
Lielbritānija

05-0546 II tipa izmaiņas: Zāļu aprakstā papildināta sadaļa "Īpaši brīdinājumi un piesardzība 
lietošanā", Lietošanas instrukcijā papildināta sadaļa "Nevēlamās blakusparādības"
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340 Strattera 60 mg hard capsules, cietās 

kapsulas pa 60 mg
Eli Lilly Holdings Limited, 
Lielbritānija

05-0551 II tipa izmaiņas: Zāļu aprakstā papildināta sadaļa "Īpaši brīdinājumi un piesardzība 
lietošanā", Lietošanas instrukcijā papildināta sadaļa "Nevēlamās blakusparādības"

341 Dultavax, suspensija injekcijai pilnšļircē 
(0,5 ml)

Sanofi Pasteur S.A., Francija 03-0245 II tipa izmaiņas: pievienotas blakusparādības - reiboņi, slikta dūša, vemšana 

342 Meningococcal polysaccharide vaccine 
A+C, pulveris injekcijai + šķīdinātājs

Sanofi Pasteur S.A., Francija 97-0254 II tipa izmaiņas: iesniegts Zāļu apraksts, kas harmonizēts ar citur Eiropā 
apstiprinātiem dokumentiem; palielināts bērnu vecums aktīvai imunizācijai no 18 
mēnešiem uz 2 gadiem

343 Somatuline Autogel 120 mg, šķīdums 
injekcijām (ilgstošas darbības) pilnšļīrcē 
120 mg

Beaufour Ipsen International, 
Francija

03-0243 II tipa izmaiņas: pievienota papildus informācija Zāļu apraksta sadaļā 4.2. "Devas un 
lietošanas veids" (ievadīšanas veids) un sadaļā 4.3. "Kontrindikācijas"  (paaugstināta 
jutība pret kādu no palīgvielām), kā arī attiecīgajās Lietošanas instrukcijas sadaļās

344 Somatuline Autogel 60 mg, šķīdums 
injekcijām (ilgstošas darbības) pilnšļircē 
60 mg

Beaufour Ipsen International, 
Francija

03-0241 II tipa izmaiņas: pievienota papildus informācija Zāļu apraksta sadaļā 4.2. "Devas un 
lietošanas veids" (ievadīšanas veids) un sadaļā 4.3. "Kontrindikācijas"  (paaugstināta 
jutība pret kādu no palīgvielām), kā arī attiecīgajās Lietošanas instrukcijas sadaļās

345 Somatuline Autogel 90 mg, šķīdums 
injekcijām (ilgstošas darbības) pilnšļircē 
90 mg

Beaufour Ipsen International, 
Francija

03-0242 II tipa izmaiņas: pievienota papildus informācija Zāļu apraksta sadaļā 4.2. "Devas un 
lietošanas veids" (ievadīšanas veids) un sadaļā 4.3. "Kontrindikācijas"  (paaugstināta 
jutība pret kādu no palīgvielām), kā arī attiecīgajās Lietošanas instrukcijas sadaļās

346 Climara 50 mikrogramu/24 stundās 
transdermāls plāksteris, transdermāls 
plāksteris 3,8 mg

Schering AG, Vācija 99-0016 II tipa izmaiņas: iesniegts Zāļu apraksts, kas harmonizēts ar citur Eiropā 
apstiprinātiem dokumentiem; pievienots brīdinājums, ka sievietēm ar pārmantotu 
angioedēmu eksogēnie estrogēni var izraisīt vai pastiprināt angioedēmas simptomus

347 Co-Codamol 8/500 mg tablets, tabletes pa 
8/500 mg

Actavis UK Ltd., Lielbritānija 00-0255 IA tipa izmaiņas: jauna Eiropas farmakopejas atbilstības sertifikāta iesniegšana par 
aktīvo vielu no pašreiz apstiprinātā ražotāja; atjaunota Eiropas farmakopejas 
atbilstības sertifikāta iesniegšana par aktīvo vielu no pašreiz apstiprinātā ražotāja
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348 Diclovit cietās kapsulas, cietās kapsulas Lannacher Heilmittel 

Ges.m.b.H., Austrija
99-0236 II tipa izmaiņas: jauns Zāļu apraksts un Lietošanas instrukcija (pievienota drošības 

informācija)
349 Flixotide Inhalators 125 mcg, dozēts 

aerosols 125 mkg/devā
Glaxo Group Ltd., 
Lielbritānija

02-0134 II tipa izmaiņas: pievienota drošības informācija; Zāļu apraksts atjaunots redakcionāli 
- izmantota jaunākā standartforma, precizēta informācija par inhalarota lietošanu un 
kopšanu

350 Flixotide Inhalators 250 mcg, dozēts 
aerosols 250 mkg/devā

Glaxo Group Ltd., 
Lielbritānija

02-0135 II tipa izmaiņas: pievienota drošības informācija; Zāļu apraksts atjaunots redakcionāli 
- izmantota jaunākā standartforma, precizēta informācija par inhalarota lietošanu un 
kopšanu

351 Flixotide Inhalators 50 mcg, dozēts 
aerosols 50 mkg/devā

Glaxo Group Ltd., 
Lielbritānija

02-0133 II tipa izmaiņas: pievienota drošības informācija; Zāļu apraksts atjaunots redakcionāli 
- izmantota jaunākā standartforma, precizēta informācija par inhalarota lietošanu un 
kopšanu

352 Magnerot tablets, tabletes pa 500 mg Worwag Pharma GmbH & 
Co.KG, Vācija

00-0690 IB tipa izmaiņas: izmaiņas, kas saistītas ar jaunu aktīvās vielas ražotāju (jauna 
ražotāja iekļaušana), ja nav Eiropas farmakopejas atbilstības sertifikāta

353 Movalis 15 mg/ 1,5 ml, šķīdums 
injekcijām 15 mg/ 1,5 ml

Boehringer Ingelheim 
International GmbH, Austrija

96-0510 II tipa izmaiņas: Zāļu aprakstā papildinātas sadaļas "Devas un lietošana", 
"Kontrindikācijas",  "Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā", "Grūtniecība un 
zīdīšana", "Nevēlamās blakusparādības"; jauna Lietošanas instrukcija

354 Terbinafin Actavis 250 mg tablets, 
tabletes pa 250 mg

Actavis Nordic A/S, Dānija 05-0420 II tipa izmaiņas: Lietošanas instrukcijas harmonizācija otrā viļņa Savstarpējās 
atzīšanas procedūras ietvaros

355 Lanzostad 30 mg gastro resistant capsule, 
hard, zarnās šķīstošās cietās kapsulas pa 
30 mg

Stada Arzneimittel AG, 
Vācija

05-0377 II tipa izmaiņas: starpprodukta (mikrogranulas) sērijas apjoma un galaprodukta 
(kapsulu) sērijas apjoma palielināšana

356 Roaccutane 10 mg soft capsules, mīkstās 
kapsulas pa 10 mg

Roche Latvija SIA, Latvija 05-0517 II tipa izmaiņas: Zāļu aprakstā papildinātas sadaļas ''Mijiedarbība ar citām zālēm un 
citi mijiedarbības veidi"; "Ietekme uz spēju vadīt transpotlīdzkļus un apkalpot 
mehānismus"

357 Roaccutane 20 mg soft capsules, mīkstās 
kapsulas pa 20 mg

Roche Latvija SIA, Latvija 05-0518 II tipa izmaiņas: Zāļu aprakstā papildinātas sadaļas ''Mijiedarbība ar citām zālēm un 
citi mijiedarbības veidi"; "Ietekme uz spēju vadīt transpotlīdzkļus un apkalpot 
mehānismus"
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358 Somatuline P.R. 30 mg powder and 

solvent for suspension for prolonged 
release injection, pulveris un šķīdinātājs 
ilgstošās darbības (i.m.) injekciju 
suspensijas pagatavošanai

Beaufour Ipsen International, 
Francija

00-1008 II tipa izmaiņas: pievienota papildus informācija Zāļu apraksta sadaļā 4.1. 
"Terapeitiskās indikācijas" (gremošanas trakta fistulas ārstēšana pēc ķirurģiskas 
iejaukšanās), 4.2. "Devas un lietošanas veids" (devas un lietošanas veids gremošanas 
trakta fistulas ārstēšana pēc ķirurģiskas iejaukšanās gadījumā) un sadaļā 4.3. 
"Kontrindikācijas"  (paaugstināta jutība pret kādu no palīgvielām), sadaļā 4.8. 
"Nevēlamās blakusparādības" (nervu sistēmas traucējumi - galvassāpes); kā arī 
attiecīgajās Lietošanas instrukcijas attiecīgajās sadaļās

359 Certican 0,1 mg dispersible tablets, 
disperģējamās tabletes pa 0,1 mg

Novartis Finland Oy, Somija 05-0030 II tipa izmaiņas: Zāļu aprakstā sadaļā "Nevēlamās blakusparādības" pie apakšnodaļas 
"ādas un zemādas bojājumi" kā bieži sastopama nevēlama blakusparādība pievienota -
angioneirotiskā tūska; attiecīgi papildināta Lietošanas instrukcija

360 Certican 0,25 mg dispersible tablets, 
disperģējamās tabletes pa 0,25 mg

Novartis Finland Oy, Somija 05-0031 II tipa izmaiņas: Zāļu aprakstā sadaļā "Nevēlamās blakusparādības" pie apakšnodaļas 
"ādas un zemādas bojājumi" kā bieži sastopama nevēlama blakusparādība pievienota -
angioneirotiskā tūska; attiecīgi papildināta Lietošanas instrukcija

361 Certican 0,25 mg tablets, tabletes pa 0,25 
mg

Novartis Finland Oy, Somija 05-0026 II tipa izmaiņas: Zāļu aprakstā sadaļā "Nevēlamās blakusparādības" pie apakšnodaļas 
"ādas un zemādas bojājumi" kā bieži sastopama nevēlama blakusparādība pievienota -
angioneirotiskā tūska; attiecīgi papildināta Lietošanas instrukcija

362 Certican 0,5 mg tablets, tabletes pa 0,5 mg Novartis Finland Oy, Somija 05-0027 II tipa izmaiņas: Zāļu aprakstā sadaļā "Nevēlamās blakusparādības" pie apakšnodaļas 
"ādas un zemādas bojājumi" kā bieži sastopama nevēlama blakusparādība pievienota -
angioneirotiskā tūska; attiecīgi papildināta Lietošanas instrukcija

363 Certican 0,75 mg tablets, tabletes pa 0,75 
mg

Novartis Finland Oy, Somija 05-0028 II tipa izmaiņas: Zāļu aprakstā sadaļā "Nevēlamās blakusparādības" pie apakšnodaļas 
"ādas un zemādas bojājumi" kā bieži sastopama nevēlama blakusparādība pievienota -
angioneirotiskā tūska; attiecīgi papildināta Lietošanas instrukcija
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364 Certican 1,0 mg tablets, tabletes pa 1,0 mg Novartis Finland Oy, Somija 05-0029 II tipa izmaiņas: Zāļu aprakstā sadaļā "Nevēlamās blakusparādības" pie apakšnodaļas 

"ādas un zemādas bojājumi" kā bieži sastopama nevēlama blakusparādība pievienota -
angioneirotiskā tūska; attiecīgi papildināta Lietošanas instrukcija

365 Extraneal solution for peritoneal dialysis, 
šķīdums peritoneālai dialīzei

Baxter Oy, Somija 01-0401 II tipa izmaiņas: pievienota drošības informācija; balstoties uz CCDS sadaļā 4.5. 
pievienots metožu saraksts, kuras nedrīkst lietot glikozes noteikšanai asinīs; līdzīga 
informācija dota sadaļās 4.4. un 4.8. (norādījumi pievienoti, lai izvairītos no 
maldinošu rezultātu iegūšanas un no nelabvēlīgas maltozes ietekmes); IA tipa 
izmaiņas: reģistrācijas apliecības īpašnieka adreses maiņa

366 Sertralin Actavis 100 mg film-coated 
tablets, apvalkotās tabletes pa 100 mg

Actavis Nordic A/S, Dānija 06-0027 II tipa izmaiņas: atjaunots aktīvās vielas DMF

367 Sertralin Actavis 50 mg film-coated 
tablets, apvalkotās tabletes pa 50 mg

Actavis Nordic A/S, Dānija 06-0026 II tipa izmaiņas: atjaunots aktīvās vielas DMF

368 Clarithromycin - Teva 250 mg film-coated 
tablets, apvalkotās tabletes pa 250 mg

SIA Elvim, Latvija 06-0002 IB tipa izmaiņas: uzglabāšanas nosacījumu maiņa gatavajam produktam - uzglabāt 
temperatūrā līdz 25° C; II tipa izmaiņas: Zāļu apraksta un Lietošanas instrukcijas 
teksti harmonizēti  un papildināti ar Eiropas Savienībā apstiprinātajā Zāļu aprakstā un 
Lietošanas instrukcijā esošo informāciju - izmainīta drošības informācija Zāļu 
apraksta sadaļā 4.7. "Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot 
mehānismus", kā arī Lietošanas instrukcijas attiecīgajā sadaļā - zāles var izraisīt 
miegainību, reiboni vai apmulsumu 

369 Clarithromycin - Teva 500 mg film-coated 
tablets, apvalkotās tabletes pa 500 mg

SIA Elvim, Latvija 06-0003 IB tipa izmaiņas: uzglabāšanas nosacījumu maiņa gatavajam produktam - uzglabāt 
temperatūrā līdz 25° C; II tipa izmaiņas: Zāļu apraksta un Lietošanas instrukcijas 
teksti harmonizēti  un papildināti ar Eiropas Savienībā apstiprinātajā Zāļu aprakstā un 
Lietošanas instrukcijā esošo informāciju - izmainīta drošības informācija Zāļu 
apraksta sadaļā 4.7. "Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot 
mehānismus", kā arī Lietošanas instrukcijas attiecīgajā sadaļā - zāles var izraisīt 
miegainību, reiboni vai apmulsumu 

370 Fraxiparine 0,3 ml, šķīdums injekcijām 
pilnšļircē pa 2850 SV AXa/ 0,3 ml

GlaxoSmithKline Latvia SIA, 
Latvija

98-0654 II tipa izmaiņas: papildināta drošības informācija Zāļu aprakstā un Lietošanas 
instrukcijā
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371 Fraxiparine 0,4 ml, šķīdums injekcijām 

pilnšļircē pa 3800 SV AXa/ 0,4 ml
GlaxoSmithKline Latvia SIA, 
Latvija

98-0534 II tipa izmaiņas: papildināta drošības informācija Zāļu aprakstā un Lietošanas 
instrukcijā

372 Fraxiparine 0,6 ml, šķīdums injekcijām 
pilnšļircē pa 5700 SV AXa/ 0,6 ml

GlaxoSmithKline Latvia SIA, 
Latvija

98-0535 II tipa izmaiņas: papildināta drošības informācija Zāļu aprakstā un Lietošanas 
instrukcijā

373 Fraxiparine 0,8 ml, šķīdums injekcijām 
pilnšļircē pa 7600 SV AXa/ 0,8 ml

GlaxoSmithKline Latvia SIA, 
Latvija

98-0655 II tipa izmaiņas: papildināta drošības informācija Zāļu aprakstā un Lietošanas 
instrukcijā

374 Fraxiparine 1,0 ml, šķīdums injekcijām 
pilnšļircē pa 9500 SV AXa/ 1 ml

GlaxoSmithKline Latvia SIA, 
Latvija

98-0536 II tipa izmaiņas: papildināta drošības informācija Zāļu aprakstā un Lietošanas 
instrukcijā

375 Imuran, tabletes pa 50 mg GlaxoSmithKline Latvia SIA, 
Latvija

98-0510 II tipa izmaiņas: papildināta drošības informācija Zāļu apraksta sadaļās 4.2. "Devas 
un lietošanas veids" (devas īpašām pacientu grupām), 4.4. "Īpaši brīdinājumi un 
piesardzība lietošanā" (Imuran ietekmē palielinās auglība, piesardzība Varicella 
Zoster vīrusu infekcijas gadījumā, Imuran satur laktozi) un 4.8. "Nevēlamās 
blakusparādības" (pievienotas blakusparādības - Stīvena-Džonsona sindroms un 
toksiska epidermāla nekrolīze); kā arī attiecīgajās Lietošanas instrukcijas sadaļās

376 Kabiven, emulsija infūzijām Fresenius Kabi AB, Zviedrija 03-0296 II tipa izmaiņas: Zāļu aprakstā papildināta drošības informācija sadaļās 
"Kontrindikācijas" un "Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā"; jauna Lietošanas 
instrukcija

377 Tramadolor ID 100 mg ilgstošās darbības 
tabletes, ilgstošas darbības tabletes pa 100 
mg

Sandoz d.d., Slovēnija 02-0417 IB tipa izmaiņas: uzglabāšanas laika maiņa no 3 gadiem uz 5 gadiem

378 Tramadolor ID 150 mg ilgstošās darbības 
tabletes, ilgstošas darbības tabletes pa 150 
mg

Sandoz d.d., Slovēnija 02-0418 IB tipa izmaiņas: uzglabāšanas laika maiņa no 3 gadiem uz 5 gadiem

379 Tramadolor ID 200 mg ilgstošās darbības 
tabletes, ilgstošas darbības tabletes pa 200 
mg

Sandoz d.d., Slovēnija 02-0419 IB tipa izmaiņas: uzglabāšanas laika maiņa no 3 gadiem uz 5 gadiem
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380 Cerebrolysin 2152 mg/10 ml solution for 

injection/concentrate for solution for 
infusion, šķīdums injekcijām/koncentrāts 
infūziju šķīduma pagatavošanai 215,2 
mg/ml

Ebewe Pharma Ges.m.b.H 
Nfg.KG, Austrija

00-0400 Bezmaksas izmaiņas: kļūdas labojums marķējumā

381 Novofem film-coated tablets, apvalkotās 
tabletes

Novo Nordisk A/S, Dānija 05-0412 Bezmaksas izmaiņas: redakcionāli labojumi Lietošanas instrukcijā

382 Duac Gel, gels Stiefel Laboratories Limited, 
Lielbritānija

05-0024 II tipa izmaiņas: mainīts ATĶ kods, jo PVO noteikusi kodu klindamicīna 
kombinācijām - D10AF51 (bija: D10AX30)

ZVA Humāno zāļu 
reģistrācijas komisijas 
priekšsēdētājs profesors I. 
Purviņš
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