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NAVODILO ZA UPORABO 
 

ZENTEL 400 mg tablete 
albendazol 

 
Pred začetkom jemanja natančno preberite navodilo! 
- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati. 
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. 
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo 

škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim. 
- Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni 

omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta. 
 
Navodilo vsebuje: 
1. Kaj je zdravilo ZENTEL in za kaj ga uporabljamo 
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo ZENTEL 
3. Kako jemati zdravilo ZENTEL 
4. Možni neželeni učinki 
5. Shranjevanje zdravila ZENTEL 
6. Dodatne informacije 
 
 
1. KAJ JE ZDRAVILO ZENTEL IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO 
 
Zdravilo je antiparazitik (zdravilo za odpravljanje zajedavcev) iz družine imidazolov.  
 
Zajedavci (paraziti) so organizmi, ki preživijo tako, da živijo znotraj drugega, ponavadi veliko večjega 
organizma (gostitelja). Gliste ponavadi pridejo v organizem skozi usta, nekatere pa tudi skozi kožo. 
Človek se pogosto okuži s hrano, v kateri so jajčeca ali ličinke. Ličinke in odrasli zajedavci se lahko 
pritrdijo na črevesno steno. Nekateri se hranijo s črevesno vsebino, drugi s krvjo iz črevesne stene in 
povzročajo slabokrvnost. Nekateri zajedavci lahko tudi prehajajo skozi črevesno steno in okužijo 
druge organe. Zajedavci se v svojem gostitelju pogosto razmnožujejo. Če se razmnožujejo v 
prebavilih, so jajčeca prisotna v gostiteljevih iztrebkih. Za uspešno zdravljenje in preprečevanje okužb 
z zajedavci so zato zelo pomembni ustrezni higienski in sanitarni ukrepi. 
 
Zdravilo ZENTEL se uporablja za zdravljenje črevesnih zajedavcev: 

- giardie (G. duodenalis, G. intestinalis),  
- podančic (Enterobius vermicularis),  
- navadnih glist (Ascaris lumbricoides),  
- zobatcev (Necator americanus, Ancylostoma duodenale),  
- trihurisa (Trichuris trichiura),  
- strongiloidesa (Strongyloides stercoralis), 
- trakulje (tenioza). 

 
To navodilo ne more nadomestiti posveta z zdravnikom ali s farmacevtom. 
 
Če imate kakršnokoli vprašanje ali ste kakorkoli negotovi, se posvetujte s svojim zdravnikom ali s 
farmacevtom. 
 
 
2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE VZELI ZDRAVILO ZENTEL 
 
Ne jemljite zdravila ZENTEL 
- če ste alergični (preobčutljivi) na albendazol ali katerokoli sestavino zdravila ZENTEL. 

Pomožne snovi zdravila ZENTEL so navedene v poglavju 6.  
 - če ste noseči, mislite, da ste noseči, ali nameravate zanositi. 
- če dojite. 
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Če ste kakorkoli negotovi, se, preden prvič vzamete zdravilo ZENTEL, posvetujte s svojim zdravnikom 
ali s farmacevtom. 
 
Bodite posebno pozorni pri uporabi zdravila ZENTEL 
Preden začnete jemati zdravilo ZENTEL, morate zdravniku povedati: 
- če imate kakšno kronično bolezen, metabolično motnjo ali če ste preobčutljivi; 
- če imate katerokoli bolezen jeter; 
- če ste noseči, mislite, da ste noseči, ali nameravate zanositi; 
- če dojite. 
 
Pri zdravljenju trihineloze (okužbe z lasnico) z zdravilom ZENTEL je potreben zdravniški nadzor. 
Zaradi tveganja za pojav nepravilnosti v številu krvnih celic in delovanju jeter priporočamo redno 
opravljanje krvnih preiskav. 
Zdravljenje trihineloze je treba uvesti čimprej po okužbi, saj je v tem primeru zdravljenje 
učinkovitejše. 
Če ste kakorkoli negotovi, se posvetujte s svojim zdravnikom ali s farmacevtom. 
 
Uporaba drugih zdravil 
Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če uporabljate ali ste pred kratkim uporabljali katerokoli 
zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta. 
 
Zdravilo ZENTEL lahko vpliva na delovanje nekaterih drugih zdravil oziroma nekatera druga zdravila 
lahko vplivajo na delovanje zdravila ZENTEL. Zaradi medsebojnega delovanja se lahko poveča tveganje 
za pojav neželenih učinkov. 
 
Preden začnete zdravljenje s katerimkoli drugim zdravilom, zdravnika ali farmacevta opozorite, da 
jemljete zdravilo ZENTEL. 
 
Jemanje zdravila ZENTEL skupaj s hrano in pijačo 
Zdravilo ZENTEL lahko jemljete skupaj s hrano ali brez nje. 
 
Nosečnost in dojenje 
Posvetujte se z zdravnikom ali s farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo. 
 
Če ste noseči, mislite da ste noseči ali nameravate zanositi, to pred začetkom jemanja zdravila 
ZENTEL povejte svojemu zdravniku. Med nosečnostjo uporaba zdravila ZENTEL ni priporočljiva. Če 
med zdravljenjem z zdravilom ZENTEL zanosite, o tem takoj obvestite svojega zdravnika. 
 
Če dojite, to pred začetkom jemanja zdravila ZENTEL povejte svojemu zdravniku. Med dojenjem 
uporaba zdravila ZENTEL ni priporočljiva. 
 
Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev 
Zdravilo ZENTEL lahko povzroči omotico, ki lahko zmanjša sposobnost za upravljanje vozil in 
strojev. 
 
Pomembne informacije o nekaterih sestavinah zdravila ZENTEL 
Zdravilo ZENTEL vsebuje laktozo. Bolniki z redko dedno intoleranco za galaktozo, laponsko obliko 
zmanjšane aktivnosti laktaze ali malabsorpcijo glukoze/galaktoze ne smejo jemati tega zdravila. Če 
vam je zdravnik povedal, da imate intoleranco za nekatere sladkorje (ne prenašate nekaterih 
sladkorjev), se pred uporabo tega zdravila posvetujte s svojim zdravnikom. 
 
Zdravilo ZENTEL vsebuje barvilo oranžno FCF, ki lahko povzroči alergijske reakcije. 
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3. KAKO JEMATI ZDRAVILO ZENTEL 
 
Pri jemanju zdravila ZENTEL natančno upoštevajte zdravnikova navodila. Če ste negotovi, se 
posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Običajni odmerki so: 
 

Indikacija Odmerek Trajanje zdravljenja 
Podančice (Enterobius 
vermicularis) 

Odrasli in otroci, starejši od 2 let**: 
400 mg (ena 400 mg tableta) 
 
Otroci, stari od 1 do 2 let*: 200 mg 
 
Zagotoviti je treba zelo stroge higienske 
ukrepe. Zdraviti je treba tudi najožje 
družinske člane. 
 

Zdravljenje z enkratnim 
odmerkom je treba ponoviti čez 
7 dni. 

Navadne gliste 
Zobatci  

Odrasli in otroci, starejši od 2 let**: 
400 mg (ena 400 mg tableta) 
 
Otroci, stari od 1 do 2 let*: 200 mg 
 

Enkratni odmerek.*** 

Strongiloides 
Trakulja 
(obenem z drugimi 
zajedavskimi 
okužbami) 
 

Odrasli in otroci, starejši od 2 let**: 
400 mg (ena 400 mg tableta) 

En dnevni odmerek tri 
zaporedne dni.*** 

Giardioza Otroci**: 400 mg (ena 400 mg tableta) En dnevni odmerek pet 
zaporednih dni. 
 

Trihurioza Otroci**: 15 mg/kg/dan razdeljeno na 
2 dnevna odmerka. 
 
Odrasli: 800 mg (ena 400 mg tableta 
dvakrat na dan). 

En odmerek zjutraj in en 
odmerek zvečer. Zdravljenje 
traja od 10 do 15 dni. Trajanje 
zdravljenja je odvisno od 
resnosti simptomov in časa 
uvedbe zdravljenja po okužbi. 
 

 
* Pri tej starostni skupini uporaba 400 mg tablete ni primerna. 
** Pri otrocih, mlajših od 6 let, uporaba tablete ni primerna, saj lahko pride do težav pri požiranju in 
dušenja. Uporabiti je treba peroralno suspenzijo. 
*** Če je 3 tedne po zdravljenju preiskava na parazite še vedno pozitivna, je treba uvesti drugi ciklus 
zdravljenja, še posebej v primeru strongiloidoze, trihuroze in tenioze. 
 
Tableto pogoltnite skupaj s kozarcem vode. Uporaba odvajal pred začetkom zdravljenja ni potrebna. 
 
Če ste vzeli večji odmerek zdravila ZENTEL, kot bi smeli 
Če ste vzeli večji odmerek zdravila, kot bi smeli, ali če je kdo drug pomotoma vzel vaše zdravilo, se o 
možnem tveganju in potrebnih ukrepih posvetujte s svojim zdravnikom ali poiščite pomoč na 
urgentnem oddelku najbližje bolnišnice. Zdravstvenemu osebju pokažite ovojnino zdravila. 
 
Če ste pozabili vzeti zdravilo ZENTEL 
Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek. 
 
Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. 
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4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI 
 
Kot vsa zdravila ima lahko tudi zdravilo ZENTEL neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh 
bolnikih. 
 
Kot pri vseh zdravilih se lahko tudi pri jemanju zdravila ZENTEL pojavi alergijska 
(preobčutljivostna) reakcija. Znaki preobčutljivostne reakcije lahko med drugim vključujejo tudi: 
- kožni izpuščaj, srbenje ali koprivnico, 
- otekanje obraza, ustnic, ust, jezika, žrela (kar lahko povzroči težave pri požiranju in/ali dihanju) 

ali drugih delov telesa, 
- zasoplost, piskajoče ali oteženo dihanje, 
- nenadno znižanje krvnega tlaka, 
- rumeno obarvanje kože in/ali očesnih beločnic (zlatenica). 
 
Če opazite katerikoli znak preobčutljivostne reakcije, takoj prenehajte jemati zdravilo ZENTEL in o 
tem nemudoma obvestite svojega zdravnika, oziroma nemudoma pokličite/poiščite najbližjo 
zdravniško pomoč. Preobčutljivostna reakcija je zelo hud neželeni učinek, zato nujno potrebujete 
zdravniško pomoč. 
 
Možni neželeni učinki zdravila ZENTEL so: 
- prebavne motnje (driska, bruhanje, bolečina v trebuhu), omotica in glavobol. 
 
Pri dolgotrajnem zdravljenju so poročali o zvišani telesni temperaturi, prehodnem izpadanju las in 
kožnem izpuščaju. Poročali so tudi o redkih primerih prehodnega odstopanja od normalnih vrednosti 
števila krvnih celic (zmanjšanje števila belih krvničk) ali rezultatov jetrnih preiskav. 
 
Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v 
tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta. 
 
 
5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA ZENTEL 
 
Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom! 
 
Za shranjevanje zdravila niso potrebna posebna navodila. 
 
Zdravila ZENTEL ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini. 
Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca. 
 
Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja 
zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati 
okolje. 
 
 
6. DODATNE INFORMACIJE 
 
Kaj vsebuje zdravilo ZENTEL 
- Zdravilna učinkovina je albendazol. Ena ZENTEL 400 mg tableta vsebuje 400 mg albendazola. 
- Pomožne snovi so laktoza, koruzni škrob, povidon, natrijev lavrilsulfat, premreženi natrijev 

karmelozat, mikrokristalna celuloza, oranžno FCF, natrijev saharinat, magnezijev stearat, aroma 
vanilije, aroma marakuje in aroma pomaranče. 

 
Izgled zdravila ZENTEL in vsebina pakiranja 
Zdravilo ZENTEL je na voljo v obliki tablet. Ena škatla vsebuje 1 ali 100 tablet.  
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Način in režim predpisovanja in izdaje zdravila ZENTEL 
Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept. 
 
Izdelovalec 
Glaxo Wellcome Production, ZI du Terras, 53100 Mayenne, Francija 
 
Navodilo je bilo odobreno  
24.05.2005 
 
ZENTEL je zaščitena blagovna znamka GlaxoSmithKline Group of Companies. 

 2009. Vse pravice pridržane. 


