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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM 
 

Amonjaka 10% inhalācijas tvaiki; uz ādas lietojams šķīdums RFF 
Ammoniae solutio concentrata 

 
Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. 
Šīs zāles ir pieejamas bez receptes. Tomēr Jums jālieto Amonjaka 10% inhalācijas tvaiki; uz 
ādas lietojams šķīdums RFF (tālāk lietots zāļu nosaukuma saīsinājums “Amonjaka 10% 
šķīdums”) rūpīgi, lai no zāļu lietošanas iegūtu vislabākos rezultātus. 
 
- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. 
- Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam. 
- Ja Jūsu veselības stāvoklis pasliktinās vai neuzlabojas pēc zāļu vienreizējas lietošanas, 

Jums jāsazinās ar savu ārstu. 
- Ja Jūs novērojat kādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no 

minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu izstāstiet to savam ārstam vai 
farmaceitam. 

 
Šajā instrukcijā varat uzzināt:  
 
1. Kas ir Amonjaka 10% šķīdums un kādam nolūkam to lieto 
2. Pirms Amonjaka 10% šķīduma lietošanas 
3. Kā lietot Amonjaka 10% šķīdumu  
4. Iespējamās blakusparādības 
5 Kā uzglabāt Amonjaka 10% šķīdumu  
6. Sīkāka informācija 
 
1. KAS IR AMONJAKA 10% ŠĶĪDUMS UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO 

Amonjaka 10% šķīdumu tautā sauc par ožamo spirtu. To lieto divējādi: 
• ieelpošanai ģīboņa gadījumā, kad amonjaka tvaiki caur deguna gļotādas jušanas 

nerviem reflektori uzbudina elpošanas centru; 
• ārīgi ādas dezinfekcijai kukaiņu koduma vietās.  

 
2. PIRMS AMONJAKA 10% ŠĶĪDUMA LIETOŠANAS 
 

Nelietojiet Amonjaka 10% šķīdumu šādos gadījumos 
• Ja ir zināma paaugstināta jutība pret amonjaka šķīdumu (t.i. zāles izsaukušas astmas 

lēkmi, nātreni, alerģiskas iesnas, tūsku). 
• Izteiktu aknu darbības traucējumu gadījumā, jo tvaiku ieelpošana var izsaukt aknu 

komu.  
• Ārīgi ādas slimību (iekaisusi āda, ekzēma) gadījumā un uz vaļējām brūcēm. 
• Amonjaka 10% šķīdumu nelietot bērniem. 

 

Īpaša piesardzība, lietojot Amonjaka 10% šķīdumu, nepieciešama šādos gadījumos 
• Sevišķi uzmanīgi lietot slimniekiem ar radzenes slimībām, glaukomu, hroniskām 

elpošanas sistēmas slimībām, grūtniecēm un sievietēm, kas baro bērnu ar krūti. 
• Nepieļaut iekļūšanu acīs, mutes dobumā un uz citām gļotādām. 

 

Citu zāļu lietošana 
Nelietot vienlaicīgi ar stipriem oksidantiem, skābēm, sudraba un cinka sāļiem, jo amonjaks 
reaģē ar tiem. 
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Amonjaka 10% šķīduma lietošana kopā ar uzturu 
Amonjaka 10% šķīduma lietošanas efektivitāti uzturs neietekmē. 
 

Grūtniecība un zīdīšanas periods 
Ģīboņa gadījumā grūtniecēm un sievietēm, kas baro bērnu ar krūti, zāles jālieto uzmanīgi, 
sevišķi ievērojot lietošanas ilgumu (0,5 – 1 sek.) un to, lai zīdainis neieelpo amonjaka 
tvaikus. 
Insekta koduma apstrādes gadījumā bīstamība nepastāv, jo caur veselu ādu zāles neuzsūcas. 
 

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana 
Amonjaka 10% 

 

šķīdums, ārīgi lietojot, neietekmē transportlīdzekļu vadīšanu un mehānismu 
apkalpošanu. 

Svarīga informācija par kādu no Amonjaka 10% šķīduma sastāvdaļām 
Amonjaka 10% 

 
šķīdums nesatur citas aktīvas sastāvdaļas. 

3. KĀ LIETOT AMONJAKA 10% ŠĶĪDUMU 
 

Amonjaka 10% šķīdumu lieto inhalācijai un ārīgi: 
• Inhalācijai ģīboņa gadījumā dažus pilienus amonjaka šķīduma uzpilina uz kāda 

piesūcināma materiāla (vate, marle, kabatas lakats) un tuvina deguna ejām 0,5 – 1 sek, 
vienlaicīgi novērojot pacienta reakciju. 

• Kukaiņu koduma vietas dezinfekcijai ādu ierīvē ar samitrinātu tamponu. 
 

Ja esat lietojis Amonjaka 10% šķīdumu vairāk nekā noteikts 
 

Pārdozēšana iespējama, ja amonjaka tvaikus ieelpo ilgāk par ieteikto laiku: 0,5 – 1 sek. 
Tad novēro ķermeņa gļotādu kairinājuma pazīmes: acu gļotādas kairinājums rada 
asarošanu; elpošanas ceļu gļotādas pietūkuma dēļ kļūst apgrūtināta elpošana.  

 

Pārdozēšana, ārīgi lietojot, nav novērota. Ja rodas ādas kairinājuma pazīmes, nomazgā 
apziesto ādu ar ūdeni vismaz 5 min ilgi. 
 

Ja nejauši Amonjaka 10% šķīdumu iedzer, rodas sārmu tipa ķīmiskais apdegums, kas 
izpaužas kā sāpes mutes dobumā, rīklē, barības vadā un kuņģī. Tādā gadījumā nedrīkst 
lietot vemšanu veicinošas zāles, aktivēto ogli. Lai mazinātu zāļu koncentrāciju kuņģī, 
ieteicams iedzert 100 – 200 ml ūdens vai 0,5% citronskābes šķīdumu, vai 1% etiķskābes 
šķīdumu. 
 

Pasākumi pārdozēšanas gadījumā

 

: pārtrauc zāļu lietošanu, vēdina telpu vai slimnieku 
evakuē no amonjaka tvaikus saturošas telpas. Nekavējoties jāmeklē medicīniskā 
palīdzība. 

Ja esat aizmirsis lietot Amonjaka 10% šķīdumu 
Nav attiecināms. 
 

Ja Jūs pārtraucat lietot Amonjaka 10% šķīdumu 
Nav attiecināms. 
 
4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
 

Inhalējot tvaikus ģīboņa novēršanai, iespējamas ķermeņa gļotādas kairinošas reakcijas: acu 
asarošana, šķavas, klepus. 
Ārīgi lietojot, iespējamas ādas sensibilizācijas reakcijas. 
 

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas, lūdzam par tām 
izstāstīt ārstam vai farmaceitam. 
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5. KĀ UZGLABĀT AMONJAKA 10% ŠĶĪDUMU 
 

Uzglabāt oriģināliepakojumā, cieši noslēgtu, temperatūrā līdz 25°C. 
Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. 
Nelietot Amonjaka 10% šķīdumu pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma. 
Zāles nedrīkst izmest kopā ar saimniecības atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājiet 
farmaceitam par nevajadzīgo zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo 
vidi. 
 
6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA 
 

Ko Amonjaka 10% šķīdums satur 
 

Aktīvā viela: 1 ml šķīduma satur 0.44 ml Ammoniae solutio concentrata. 
Cita sastāvdaļa ir attīrīts ūdens. 

 

Amonjaka 10% 
 

 šķīduma ārējais izskats un iepakojums 
Amonjaka 10% šķīdums ir dzidrs, bezkrāsains šķidrums ar asu, raksturīgu smaržu. 
Fasēts pa 40 ml tumša stikla pudelē, kas aizvākota ar pilinātājkorķi un uzskrūvējamu plastmasas 
vāciņu. Pudelei uzlīmēta etiķete. 

 
Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs 
 

A/S "Rīgas farmaceitiskā fabrika" 
Rīgā, Duntes ielā 16/22, LV1005 
Telefons 67355550, 67355551 
Fakss  67355551 
e-pasts: inara@rff.lv 

 
 
 
 
 

A/s RFF Kvalificētā persona                                                                  D.Āboltiņa 
 

2009. gada 27. novembrī 
 


