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Latvijas Zāļu reģistrā iekļautās zāles
Zāles ir reģistrētas no 2018. gada 16. marta līdz 10. septembrim.  

Zāļu nosaukums, forma  
un dozējums

Starptautiskais  
nosaukums

Farmakoterapeitiskā  
grupa

Tricorlix 7 mg/5 mg/2,5 mg apvalkotās tabletes 7 mg/5 mg/2,5 mg perindoprili argininum, 
amlodipinum, indapamidum

AKE inhibitori, citas kombinācijas

Enplerasa 25 mg apvalkotās tabletes 25 mg eplerenonum aldosterona antagonists

Enplerasa 50 mg apvalkotās tabletes 50 mg eplerenonum aldosterona antagonists

Archifar 1 g pulveris injekciju/infūziju šķīduma pagatavošanai 1 g meropenemum antibiotisks līdzeklis

Archifar 500 mg pulveris injekciju/infūziju šķīduma pagatavošanai  
500 mg

meropenemum antibiotisks līdzeklis

Cefuroxime-BCPP 1,5 g pulveris injekciju/infūziju šķīduma 
pagatavošanai 1,5 g

cefuroximum antibiotisks līdzeklis

Cefuroxime-BCPP 750 mg pulveris injekciju/infūziju šķīduma 
pagatavošanai 750 mg

cefuroximum antibiotisks līdzeklis

Fotaxil 2 g pulveris injekciju/infūziju šķīduma pagatavošanai 2 g cefotaximum antibiotisks līdzeklis

Agodeprin 25 mg apvalkotās tabletes 25 mg agomelatinum antidepresants

Agomelatine Biogaran 25 mg apvalkotās tabletes 25 mg agomelatinum antidepresants

Agomelatine Mylan 25 mg apvalkotās tabletes 25 mg agomelatinum antidepresants

Agomelatine Teva 25 mg apvalkotās tabletes 25 mg agomelatinum antidepresants

Lamegom 25 mg apvalkotās tabletes 25 mg agomelatinum antidepresants

Zilbea 25 mg apvalkotās tabletes 25 mg agomelatinum antidepresants

Arisppa 20 mg tabletes 20 mg aripiprazolum antipsihotisks līdzeklis

Kventiax 400 mg ilgstošās darbības tabletes 400 mg quetiapinum antipsihotisks līdzeklis

Parnido 3 mg ilgstošās darbības tabletes 3 mg paliperidonum antipsihotisks līdzeklis

Parnido 6 mg ilgstošās darbības tabletes 6 mg paliperidonum antipsihotisks līdzeklis

Parnido 9 mg ilgstošās darbības tabletes 9 mg paliperidonum antipsihotisks līdzeklis

Hedelix putojošās tabletes 50 mg hederae helicis folii extractum 
siccum

atkrēpošanas līdzeklis

Gammaplex 100 mg/ml šķīdums infūzijām 100 mg/ml immunoglobulinum humanum 
normale

cilvēka normālais imūnglobulīns

Anagrelide AOP 0,5 mg cietās kapsulas 0,5 mg anagrelidum citi pretvēža līdzekļi

Lenalidomide Alvogen 10 mg cietās kapsulas 10 mg lenalidomidum imūnsupresants

Lenalidomide Alvogen 15 mg cietās kapsulas 15 mg lenalidomidum imūnsupresants

Lenalidomide Alvogen 25 mg cietās kapsulas 25 mg lenalidomidum imūnsupresants

Lenalidomide Alvogen 5 mg cietās kapsulas 5 mg lenalidomidum imūnsupresants

Lenalidomide Labormed 10 mg cietās kapsulas 10 mg lenalidomidum imūnsupresants

Lenalidomide Labormed 15 mg cietās kapsulas 15 mg lenalidomidum imūnsupresants

Lenalidomide Labormed 25 mg cietās kapsulas 25 mg lenalidomidum imūnsupresants

Lenalidomide Labormed 5 mg cietās kapsulas 5 mg lenalidomidum imūnsupresants

Etonogestrel/Ethinylestradiol Mithra 120/15 mikrogrami/24 stundās 
vaginālās ievadīšanas sistēma 120/15 mikrogrami/24 stundās

etonogestrelum, 
ethinylestradiolum

intravagināls kontraceptīvs līdzeklis

Ezetimibe PharmaSwiss 10 mg tabletes 10 mg ezetimibum lipīdus modificējoši līdzekļi, citi lipīdus 
modificējoši līdzekļi

Midazolam Kalceks 5 mg/ml šķīdums injekcijām/infūzijām 5 mg/ml midazolamum miega un sedatīvie līdzekļi
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Maracex 20 mg/ml šķīdums injekcijām/infūzijām 20 mg/ml morphini hydrochloridum narkotisks analgētisks līdzeklis

Duorin 400 mg/10 mg apvalkotās tabletes 400 mg/10 mg ibuprofenum, phenylephrini 
hydrochloridum

nesteroīdie pretiekaisuma un 
pretreimatisma līdzekļi, kombinācijas

Bupensanduo 2 mg/0,5 mg tabletes lietošanai zem mēles 2 mg/0,5 mg buprenorphinum, naloxonum opioīdu atkarības ārstēšanas līdzeklis

Bupensanduo 4 mg/1 mg tabletes lietošanai zem mēles 4 mg/1 mg buprenorphinum, naloxonum opioīdu atkarības ārstēšanas līdzeklis

Bupensanduo 8 mg/2 mg tabletes lietošanai zem mēles 8 mg/2 mg buprenorphinum, naloxonum opioīdu atkarības ārstēšanas līdzeklis

Airbufo Forspiro 160 mikrogrami/4,5 mikrogrami/inhalācijā, inhalācijas 
pulveris, dozēts 160 μg/4,5 μg/inhalācijā

budesonidum, formoteroli 
fumaras dihydricus

pretastmas līdzeklis

Salflumix Easyhaler 50 mikrogrami/250 mikrogrami/devā inhalācijas 
pulveris 50 μg/250 μg/devā

salmeterolum, fluticasoni 
propionas

pretastmas līdzeklis

Salflumix Easyhaler 50 mikrogrami/500 mikrogrami/devā inhalācijas 
pulveris 50 μg/500 μg/devā

salmeterolum, fluticasoni 
propionas

pretastmas līdzeklis

Cosopt PF 20 mg/5 mg/ml acu pilieni, šķīdums 20 mg/5 mg/ml dorzolamidum, timololum pretglaukomas līdzeklis

Fixopost 50 mikrogrami/5 mg/ml acu pilieni, šķīdums, vienas devas 
iepakojumā 50 μg/5 mg/ml

latanoprostum, timololum pretglaukomas līdzeklis

Taflotan 15 mikrogrami/ml acu pilieni, šķīdums 15 μg/ml tafluprostum pretglaukomas līdzeklis

Fluarix Tetra suspensija injekcijām pilnšļircē 0,5 ml vaccinum influenzae 
inactivatum ex virorum 
fragmentis praeparatum

pretgripas vakcīna

Olynth 1 mg/ml deguna pilieni, šķīdums 1 mg/ml xylometazolini hydrochloridum pretiesnu līdzeklis

Xylometazoline/Dexpanthenol GSK 1 mg/50 mg/ml deguna aerosols, 
šķīdums 1 mg/50 mg/ml

xylometazolini hydrochloridum, 
dexpanthenolum

pretiesnu līdzeklis

Xylometazolini hydrochloridum Ranbaxy 0,5 mg/ml deguna aerosols, 
šķīdums 0,5 mg/ml

xylometazolini hydrochloridum pretiesnu līdzeklis

Xylometazolini hydrochloridum Ranbaxy 1 mg/ml deguna aerosols, 
šķīdums 1 mg/ml

xylometazolini hydrochloridum pretiesnu līdzeklis

Nasometin 50 mikrogrami/izsmidzinājumā deguna aerosols, suspensija 
50 μg/izsmidzinājumā

mometasoni furoas pretiesnu līdzeklis, kortikosteroīds

Permetrīns LMP 40 mg/g gels 40 mg/g permethrinum pretparazītu līdzeklis

Febuxostat Teva 120 mg apvalkotās tabletes 120 mg febuxostatum pretpodagras līdzeklis

Febuxostat Teva 80 mg apvalkotās tabletes 80 mg febuxostatum pretpodagras līdzeklis

Milurit 150 mg tabletes 150 mg allopurinolum pretpodagras līdzeklis

Milurit 200 mg tabletes 200 mg allopurinolum pretpodagras līdzeklis

Wipar 500 mg/60 mg + 500 mg/25 mg apvalkotās tabletes 500 mg/60 
mg + 500 mg/25 mg

paracetamolum, 
pseudoephedrini 
hydrochloridum, 
diphenhydramini 
hydrochloridum

pretsaaukstēšanās līdzeklis

Hotex 500 mg/200 mg/10 mg pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma 
pagatavošanai 500 mg/200 mg/10 mg

paracetamolum, guaifenesinum, 
phenylephrini hydrochloridum

pretsaaukstēšanās, pretklepus 
līdzeklis

Propess 10 mg vaginālās ievadīšanas sistēma 10 mg dinoprostonum prostaglandīni

Erlotinib Actavis 150 mg apvalkotās tabletes 150 mg erlotinibum proteīnkināzes inhibitori, onkoloģisks 
līdzeklis

Everolimus Krka 10 mg tabletes 10 mg everolimusum proteīnkināzes inhibitori, onkoloģisks 
līdzeklis

Everolimus Krka 2,5 mg tabletes 2,5 mg everolimusum proteīnkināzes inhibitori, onkoloģisks 
līdzeklis

Everolimus Krka 5 mg tabletes 5 mg everolimusum proteīnkināzes inhibitori, onkoloģisks 
līdzeklis

Gefitinib Norameda 250 mg apvalkotās tabletes 250 mg gefitinibum proteīnkināzes inhibitori, onkoloģisks 
līdzeklis
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Gefitinib Sandoz 250 mg apvalkotās tabletes 250 mg gefitinibum proteīnkināzes inhibitori, onkoloģisks 
līdzeklis

Pantoprazole Unifarma 40 mg pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai 
40 mg

pantoprazolum protonu sūkņa inhibitors

Eliskardia 10 mg apvalkotās tabletes 10 mg prasugrelum trombocītu agregācijas inhibitori, 
izņemot heparīnu

Eliskardia 5 mg apvalkotās tabletes 5 mg prasugrelum trombocītu agregācijas inhibitori, 
izņemot heparīnu

Ropivacaine Readyfusor 10 mg/h šķīdums infūzijām ievadīšanas 
sistēmā 10 mg/h

ropivacaini hydrochloridum vietējās anestēzijas līdzeklis

Ursosan 500 mg apvalkotās tabletes 500 mg acidum ursodeoxycholicum žultsakmeņus šķīdinošs līdzeklis


