
მოხმარების ინსტრუქცია: ინფორმაცია მომხმარებლებისთვის 

ცინკიტი® 10 შუშხუნა ტაბლეტი 

ZINKIT® 

აქტიური ნივთიერება: თუთიის სულფატი * 7H2O 44მგ 

შეესაბამება 10მგ თუთიას 

 

მედიკამენტის გამოყენებამდე ყურადღებით გაეცანით მოხმარების ინსტრუქციას, რადგან ის 

მნიშვნელოვან ინფორმაციას შეიცავს. ეს პრეპარატი გაიცემა ურეცეპტოდ. მაქსიმალური 

შედეგის მისაღწევად ცინკიტი 10 შუშხუნა ტაბლეტი უნდა მიიღოთ დანიშნულებისამებრ. 

-    შეინახეთ ინსტრუქცია, შესაძლებელია კიდევ დაგჭირდეთ მისი წაკითხვა. 

-    დამატებითი კითხვების შემთხვევაში მიმართეთ ექიმს ან ფარმაცევტს. 

-    თუ სიმპტომები გაგიუარესდათ ან არ გაგიუმჯობესდათ, მიმართეთ ექიმს.  

- თუ აღნიშნული გვერდითი მოვლენებიდან თქვენზე რომელიმე გამოვლინდება ან 

შეამჩნევთ ისეთ გვერდით მოვლენას, რომელიც არ არის აღწერილი ინსტრუქციაში, 

შეატყობინეთ ექიმს ან ფარმაცევტს. იხ. თავი 4 

 

მოხმარებისინსტრუქციამოიცავს შემდეგინფორმაციას: 

1.    რას წარმოადგენს ცინკიტი 10 შუშუხა ტაბლეტი და რისთვის გამოიყენება ის? 

2.    რას უნდა მიაქციოთ ყურადღება ცინკიტი 10 შუშუხა ტაბლეტის მიღების წინ? 

3.    როგორ გამოიყენება ცინკიტი 10 შუშუხა ტაბლეტი? 

4.    რა გვერდითი მოვლენებია მოსალოდნელი? 

5.    როგორ შევინახოთ ცინკიტი 10 შუშუხა ტაბლეტი? 

6.    დამატებითი ინფორმაცია 

 

1. რას წარმოადგენს ცინკიტი 10 შუშხუნა ტაბლეტი და რისთვის გამოიყენება ის? 

ცინკიტი არის თუთიის შემცველი პრეპარატი 

მოხმარების სფერო 

კლინიკურად დადასტურებული თუთიის ნაკლებობა, როდესაც საკვების სახით ვერ იღებთ 

საკმარის რაოდენობას.  

 

2. რა უნდა გაითვალისწინოთ ცინკიტი 10 შუშხუნა ტაბლეტის მიღებამდე? 

ცინკიტი 10 შუშხუნა ტაბლეტის მირება არ შეიძლება: 

- თუ თქვენ ჰიპერმგრძნობიარე (ალერგიული) ხართ თუთიის სულფატის ა ცინკიტის სხვა 

დამხმარე კომპონენტების მიმართ. 

განსაკუთრებულისიმფრთხილე ცინკიტი 10 შუშხუნა ტაბლეტის მიღებამდე: 

არ არის საჭირო განსაკუთრებული ზომების მიღება.  

ცინკიტი 10 შუშხუნა ტაბლეტის მიღება სხვა პრეპარატებთან ერთად 

აცნობეთ ექიმს თუ იღებდით ან იღებთ სხვა რაიმე პრეარატს, თუნდაც არარეცეპტულს.  



რომელი სხვა პრეპარატები ახდეენ გავლენას ცინკიტი 10 შუშხუნა ტაბლეტის მოქმედებაზე? 

ხელატს აგენტები, როგორიცაა დ-პენიცილამინი, დიმერკაპტოპროპანსულფონის მჟავა 

(DMPS), ეთანდიკარბონის (DMSA) მჟავა ან ეთილენის ძმარმჟავა (EDTA), აფერხებენ თუთიის 

აბსორბციას ან ზრდის მის გამოყოფას. თუთიის და ფოსფატის, თუთიის, სპილენძის და 

კალციუმის მარილის ერთდროული მიღება აფერხებს თუთიის შეწოვას.  თუთია აფერხებს  

სპილენძის აბსორბციას. დიდი რაოდენობის თუთია აფერხებს რკინის შეწოვას და 

შენარჩუნებას. თუთია აფერხებს ტეტრაციკლინის, ოფლოქსაცინის და სხვა ქინოლონების 

(მაგ. ნორფლოქსაცინი, ციპროფლოქსაცინი) შეწოვას. აქედან გამომდინარე თუთიისა და 

ზემოხსენებული მედიკამენტების მიღებებს შორის ინტერვალი უნდა იყოს მინიმუმ 3 საათი.  

ცინკიტი 10 შუშხუნა ტაბლეტის მიღება სასმელთან და საკვებთან ერთად 

ფიტინის დიდი შემცველობის საკვები (ბურღულეული, პარკოსანი, თხილეული) ხელს 

უშლის თუთიის შეწოვას. არსებობს ეჭვი, რომ ყავა აფერხებს თუთიის აბსორბციას.  

რომელ სხვა პრეპარატებზე ახდენს ზემოქმედებას ზინკიტი 10 შუშხუნა ტაბლეტი? 

თუთია აფერხებს სპილენძის აბსორბციას.  

ორსულობა და ლაქტაცია 

ნებისმიერი პრეპარატის მიღებამდე კონსულტაცია გაიარეთ ექიმთან ან ფარმაცევტთან.  

პრეპარატის მიღება ორსულებისთვის დასაშვებია მხოლოდ თუთიის ნაკლებობის 

დადასტურების შემთხვევაში.  

კონცენტრაცია და მანქანის მართვა: 

არ არის არავითარი ინფორმაცია, მოქმედებს თუ არა პრეპარატი კონცენტრაციაზე და  

მანქანის მართვაზე ან დანადგარებთან მუშაობაზე. 

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ზინკიტი 10 შუშხუნა ტაბლეტის დამხმარე ნივთიერებების 

შესახებ  

ეს პრეპარატი შეიცავს სორბიტოლს.  თუ თქვენთვის ცნობილია, რომ შაქრის რომელიმე 

სახეობის მიმართ გაქვთ აუტანლობა, ზინკიტი 10 შუშხუნა ტაბლეტის მიღებამდე 

კონსულტაცია გაიარეთ ექიმთან.  

 

3.    ზინკიტი 10 შუშხუნა ტაბლეტის მიღების წესი 

ზინკიტი 10 შუშხუნა ტაბლეტი მიიღეთ ანოტაციის თანახმად ან ექიმის 

დანიშნულებისამებრ. დამატებითი კითხვების შემთხვევაში მიმართეთ ექიმს ან ფარმაცევტს. 

თუ ექიმისგან სხვაგვარად არ გაქვთ დანიშნული, რეკომენდირებული დოზა შეადგენს: 

1 შუშხუნა ტაბლეტი გახსენით წყალში და მიიღეთ დღეში 1-2ჯერ (შეესაბამება 10-20მგ 

თუთიას). 
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71034 ბიობლინგენი 

მიღების ფორმა 

პრეპარატის მიღება ხდება უზმოზზე, ჭამამდე გარკვეული დროით ადრე წყალში გახსნილი. 



მიღების ხანგრძლივობა 

მიღების ხანგრძლივობა დამოკიდებულია მკურნალობის მიმდინარეობაზე. 

მიმართეთ ექიმს, თუ ფიქრობთ, რომ ცინკიტი 10 შუშხუნა ტაბლეტი ძლიერად ან სუსტად 

მოქმედებს. 

თუ მიიღეთ ცინკიტი 10 შუშხუნა ტაბლეტი ჭარბი დოზით, ვიდრე რეკომენდირებულია: 

ჭარბი დოზის მიღების შემთხვევაში პირში წარმოიქმნება მეტალის გემო, ვლინდება თავის 

ტკივილი, სისუსტე, გულისრევა და ღებინება. რეკომენდირებულია დაუყოვნებლივ კუჭის 

გამორეცხვა. დიდი რაოდენობით რძის მიღება. თუ სიმპტომები არ გადაგივლით, მიმართეთ 

ექიმს.  

თუ დაგავიწყდათ ცინკიტი 10 შუშხუნა ტაბლეტის მიღება: 

გააგრძელეთ მიღება დანიშნულებისამებრ.  

თუ შეწყვიტავთ  ცინკიტი 10 შუშხუნა ტაბლეტის მიღებას: 

პრეპარატის მიღების ან მკურნალობის  დროზე ადრე შეწყვეტისთვის არ არის 

განსაკუთრებული ღონისძიებები საჭირო. მკურნალობის საუკეთესო შედეგის მისაღწევად, 

რეკომენდირებულია აცნობოთ ექიმს, თუ აპირებთ მკურნალობის დროზე ადრე შეწყვეტას.  

 

4. რა გვერდითი მოვლენებია მოსალოდნელი? 

სხვა პრეპარატების მსგავსად, ამ პრეპარატსაც გააჩნია გვერდითი მოვლენები, რომლებიც 

ყველა პაციენტში არ ვლინდება. 

გვერდითი მოვლენები წარმოდგენილია მისი გამოვლენის სიხშირის მიხედვით: 

ძალიან ხშირად (>1/10) 

ხშირად (>1/100 - <1/100-მდე) 

შედარებით იშვიათად (<1/1,000 - < 1/100-მდე) 

იშვიათად (>1/10,000 - >1/1,000) 

ძალიან იშვიათად (<1/10,000) 

არ არის ცნობილი (წარმოდგენილი მონაცემების საფუძველზე არ არის სიხშირე დადგენილი) 

შესაძლო გვერდითი მოვლენები: 

კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის დაავადება 

ძალიან იშვიათად ცინკიტი 10 შუშხუნა ტაბლეტის მიღებამ შეიძლება გამოიწვიოს ჩივილები 

კუჭ-ნაწლავის ტრაქტში, მაგალითად: მუცლის ტკივილი, გულისრევა, ღებინება, დიარეა და 

კუჭის გაღიზიანება. ეს ჩივილები ძირითადად ვლინდება მკურნალობის საწყის ეტაპზე და 

უფრო ხშირად უზმოზზე მიღების შემთხვევაში, ვიდრე ჭამის დროს მიღებისას.  

ასეთ შემტხვევაში შეგიძლიათ გამონაკლისის სახით პრეპარატი მიიღოთ ჭამის დროს, მაგრამ 

არა მცენარეულ საკვებთან ერთად (იხ. „პრეპარატის მიღება საკვებთან და სასმელთან 

ერთად“). 

ხანგრძლივი მიღების შემთხვევაში თუთიამ შეიძლება გამოიწვიოს სპილენძის ნაკლებობა.  

გვერდითი მოვლენების შესახებ შეტყობინება 

გვერდითი მოვლენების შემჩნევის შემთხვევაში მიმართეთ ექიმს ან ფარმაცევტს.  



ექიმს მიმართეთ აგრეთვე იმ შემთხვევაშიც, თუ შეამჩნევთ ისეთ სიმპტომებს, რაც 

ანოტაციაში არ არის მითითებული. გვერდითი მოვლენების შესახებ შეგიძლიათ განაცხადი 

გააკეთოთ  მედიკამენტებისა და სამედიცინო პროდუქტის ფედერალურ სამსახურში, 

ფარმაკოვიგილანცის განყოფილებაში 

კურტ-გეორგ-კისინგერის ხეივანი 3,  

53175 ბონი, გერმანია,  

ვებგვერდი: www.bfarm.de  

ამით თქვენ დაეხმარებით გვერდითი მოვლენების შესახებ მეტი ინფორმაციის მოძიებას.  

 

5. ცინკიტი 10 შუშხუნა ტაბლეტის შენახვის პირობები 

შეინახეთ პრეპარატი ბავშვებისგან დაცულ ადგილას. 

არ გამოიყენოთ პრეპარატი შეფუთვაზე და ტუბზე მითითებული ვადის გასვლის შემდეგ. 

შენახვის პირობები: 

ტუბს მაგრად დაახურეთ თავი და შეინახეთ მშრალ ადგილას.  

 

6. დამატებითი ინფორმაცია 

რას შეიცავს ცინკიტი 10 შუშხუნა ტაბლეტი: 

აქტიური ნივთიერება: 1 შუშხუნა ტაბლეტი შეიცავს: 

თუთიის სულფატი * 7H2O 44მგ 

(შეესაბამება 10მგ, 0.15 mmol შესაბამისად 0,30 mval თუთიას) 

დამხმარე ნივთიერებებია: ლიმონმჟავა, ნატრიუმის ჰიდროგენკარბონატი, სორბიტოლი, 

ნატრიუმის ციკლამატი, პასიფლორა-არომატიზატორი, ნატრიუმის საქარინი 

ცინკიტი 10 შუშხუნა ტაბლეტის გარეგნული ფორმა და შეფუთვის შიგთავსი: 

შეფუთვაშია 20 შუშხუნა ტაბლეტი (N1), 40 შუშხუნა ტაბლეტი (N2), ნაკრები შეფუთვის 

სახით (2x20 შუშხუნა ტაბლეტი), 100 შუშხუნა ტაბლეტი (N3), ნაკრები შეფუთვის სახით (5x20 

შუშხუნა ტაბლეტი).  

ფარმაცევტული კომპანია და მწარმოებელი: 

შპს ვიორვაგ ფარმა   Wörwag Pharma GmbH & Co.KG 

კალვერ შტრასე 7, 71034 ბიობლინგენი 

ტელ.: 7031/6204-0, ფაქსი: 7031/6204-31 

ელ.ფოსტა: info@woerwagpharma.de 

მწარმოებელი 

შპს დოქ. შეფლერ ნახტ  Dr. Scheffler Nacht. GmbH & Co.GK  

ზენეფელდერშტრასე 44, 51469 ბერგიშ გლადბახ 

 

წინამდებარე ანოტაცია უკანასკნელად შესწორდა 2014 წლის ივნისში. 

 

_____________________________________________________________________________________ 
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ინფორმაცია ჩვენი პაციენტებისთვის: 

თუთია არის მნიშვნელოვანი მიკროელემენტი, რომელსაც ჩვენი ორ5განიზმი გარე 

ფაქტორების დახმარებით იღებს, რადგან ჩვენი ორგანიზმი მას ვერ გამოიმუშავებს.თუთია 

არის რკინის შემდეგ მეორე ყველაზე ხშირი მიკროელემენტი ადამიანის ორგანიზმში. ჩვენი 

სხეულის ყოველი უჯრედი შეიცავს თუთიას. ის წარმოდგენილია, როგორც პროტეინების და 

ნუკლეინის მჟავას და ჰორმონების შემადგენელი ნაწილი. აქედან გამომდინარე ის ვლინდება 

ბევრ ბიოკატალიზატორში (ფერმენტი) და მონაწილეობს მრავალ ცენტრალურ ნივთიერებათა 

ცვლის პროცესში. ორგანიზმის მნიშვენოვანი ფუნქცია, რაც თუთიის გარეშე ვერ ან 

არასრულფასოვნად განხორციელდება, არის უჯრედების დაყოფა და ზრდა, ასევე ჩვენი 

სხეულის იმუნური დაცვა. თუთიის ნაკლებობა შეიძლება გამოწვეული იყოს არასაკმარისი 

მიწოდებით ან არასწორით კვებით, ასევე მარხვის დროს არანორმირებული კვებით. თუთიის 

ნაკლებობა შეიძლება გამოწვეული იყოს აგრეთვე თუთიის აბსორბციის დარღვევით (მაგ. 

ნაწლავური დაავადება) ან თუთიის ჭარბი გამოყოფით.  

შპს ვიორვაგ ფარმა  WÖRWAG PHARMA GmbH & Co.KG 

კალვერ შტრასე 7 

71034 ბიობლინგენი 

20 შუშხუნა ტაბლეტი (N1) მიიღება ორალურად წყალში გახსნილი 

ზინკიტი 10 შუშხუნა ტაბლეტები 

აქტიური ნივთიერება: თუთიის სულფატი * 7H2O 44მგ 

(შეესაბამება 10მგ თუთიას) 
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თუთიის სულფატი * 7H2O 44მგ 

(შეესაბამება 10მგ, 0.15 mmol შესაბამისად 0,30 mval თუთიას) 

შეიცავს სორბიტოლს, ყურადღებით გაეცანით ანოტაციას 
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ზინკიტი 10 შუშხუნა ტაბლეტი 

შპს ვიორვაგ ფარმა  Wörwag Pharma GmbH & Co.KG 

კალვერ შტრასე 7, 71034 ბიობლინგენი 

ელ.ფოსტა: info@woerwagpharma.de 

 

20 შუშხუნა ტაბლეტი (N1) მიიღება 

ორალურად წყალში გახსნილი 

აქტიური ნივთიერება: თუთიის 

სულფატი * 7H2O 44მგ 

(შეესაბამება 10მგ თუთიას) 

 

თუთიის ნაკლებობის სამკურნალო 

საშუალება 

mailto:info@woerwagpharma.de
mailto:info@woerwagpharma.de


გაიცემა აფთიაქებში. 

ტუბს თავი მაგრად დაახურეთ და შეინახეთ მშრალ ადგილას! 

შეინახეთ ბავშვებისგან დაცულ ადგილას! 

ყურადღებით გაეცანით ანოტაციას! 

ლიც.# 8207.01.00 

მომხმარებელი: შპს ვიორვაგ ფარმა  Wörwag Pharma GmbH & Co.KG 

პროდუქტი:  ზინკიტი 10 

20 შუშხუნა ტაბლეტი 

ქვეყანა: გერმანია 

ფორმატი: 73X36 X 95მმ - შეფლერ  

feri:   Savi 

   HKS 13 წითელი (=პანტონი 485) 

   KN 996 (ლურჯი) 

 

ფორმატი 29.1 Ø (91.4**) X85მმ ტუბი: R 179 AWG 

**საბეჭდი და ტექნიკური მიზეზების გამო შეფუთვის ეს ფორმატი შეზღუდულია 

შეფუთვა და საფარი = 90.1მმ 

შეფუთვა და საფარი = 91.1მმ 

შეფუთვა და საფარი = 85.1მმ 

 

 

10 შუშხუნა ტაბლეტი (N1) მიიღება ორალურად წყალში გახსნილი 

ზინკიტი 10 შუშხუნა ტაბლეტები 

აქტიური ნივთიერება: თუთიის სულფატი * 7H2O 44მგ 

(შეესაბამება 10მგ თუთიას) 

თუთიის ნაკლებობის სამკურნალო საშუალება 

თუ სხვაგვარად არ გაქვთ დანიშნული, მიიღეთ: 

1 შუშხუნა ტაბლეტი გახსენით წყალში და მიიღეთ დღეში 1-2ჯერ. 

ტუბს თავი მაგრად დაახურეთ და შეინახეთ მშრალ ადგილას! 

შეინახეთ ბავშვებისგან დაცულ ადგილას! 

შპს ვიორვაგ ფარმა  Wörwag Pharma GmbH & Co.KG 

კალვერ შტრასე 7, 71034 ბიობლინგენი 

ელ.ფოსტა: info@woerwagpharma.de 

ვარგისიანობის ვადა იხილეთ ტუბის ძირზე 

შემადგენლობა:  

1 შუშხუნა ტაბლეტი შეიცავს: აქტიური ნივთიერება: თუთიის სულფატი * 7H2O 44მგ 

(შეესაბამება 10მგ, 0.15 mmol შესაბამისად 0,30 mval თუთიას) 

შეიცავს სორბიტოლს, ყურადღებით გაეცანით ანოტაციას 

mailto:info@woerwagpharma.de
mailto:info@woerwagpharma.de


ლიც.# 8207.01.00 

გაიცემა აფთიაქებში 

დასაბეჭდი ტექსტის სიმაღლე = 71.0მმ 

ტუბის სიგრძე = 85.0მმ 

 

 

ტექსტის და/ან ილუსტრაციის დასაბეჭდი ფართობი. 

დაშორება მარცხნივ 3მმ  დაშორება მარჯვნის: 2მმ 

AWG გარე პირი დაცული საკეთით 

SW სპეციალური პირი 

KS ბავშვებისთვის უსაფრთხო 

 

მომხმარებელი: შპს ვიორვაგ ფარმა  Wörwag Pharma GmbH & Co.KG 

პროდუქტი:  ზინკიტი 10 

ტუბი  

ქვეყანა: გერმანია/RO 

ფორმატი: Ø 29.1 (91.4) X85მმ - შეფლერ  

feri:   Savi 

   HKS 13 წითელი (=პანტონი 485) 

   KN 996 (ლურჯი) 

 

მდგომარეობა: 31.01.2013/04.02.2013/11.06.2013/12.06.2013 

 

შპს ვიორვაგ ფარმა  WÖRWAG PHARMA GmbH & Co.KG 

კალვერ შტრასე 7 

71034 ბიობლინგენი 

 

 

 

 

გადავთარგმნე:  

 


