SASKAŅOTS ZVA 19-05-2016
Lietošanas instrukcija: informācija zāļu lietotājam
Briljantzaļā RFF 10 mg/ml uz ādas lietojams šķīdums
Aktīvā viela: briljantzaļais (Viride nitens)
Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu
informāciju.
Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā ārsts, farmaceits
vai medmāsa Jums teicis (-kusi).
Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.
Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.
Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt
4. punktu.
Ja pēc 5-7 dienām nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.
Šajā instrukcijā varat uzzināt:
1. Kas ir Briljantzaļā šķīdums un kādam nolūkam to lieto
2. Kas Jums jāzina pirms Briljantzaļā šķīduma lietošanas
3. Kā lietot Briljantzaļā šķīdumu
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt Briljantzaļā šķīdumu
6. Iepakojuma saturs un cita informācija
1.

Kas ir Briljantzaļā šķīdums un kādam nolūkam to lieto

Briljantzaļā šķīdums ir organiska krāsviela. Briljantzaļā šķīdumu lieto uz ādas virspusēju
nobrāzumu, skrambu, kā arī vaļēju brūču malu apstrādei. Tas iedarbojas dezinficējoši pret
dažām baktērijām.
Ja pēc 5-7 dienām nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.
2.

Kas Jums jāzina pirms Briljantzaļā šķīduma lietošanas

Nelietojiet Briljantzaļā šķīdumu šādos gadījumos:
- ja Jums ir alerģija pret briljantzaļo vai kādu citu 6. punktā minēto šo zāļu sastāvdaļu,
- ja Jums ir ekzēma,
- vienlaikus ar citām uz ādas lietojamām zālēm vai kosmētiskiem līdzekļiem.
Brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Pirms Briljantzaļā šķīduma lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.
Nedrīkst pieļaut iekļūšanu acīs, mutes dobumā un uz citām gļotādām,vaļējās brūcēs.
Ja zāles nokļuvušas uz gļotādām, jānoskalo ar lielu ūdens daudzumu.
Nav ieteicams lietot masīvas asiņošanas gadījumā.
Ja ir novērota alerģija pret metilvioleto, iespējama alerģija arī pret briljantzaļā šķīdumu.
Serums, strutas un citas olbaltumvielas samazina zāļu efektivitāti.
Var nosmērēt apģērbu.
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Īpašas pacientu grupas
Īpaša piesardzība, lietojot bērniem, gados vecākiem cilvēkiem, kā arī pacientiem ar aknu
un/vai nieru darbības traucējumiem, nav nepieciešama.
Citas zāles un Briljantzaļā šķīdums
Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai
varētu lietot.
Nelietojiet Briljantzaļā šķīdumu vienlaikus ar citām uz ādas lietojamām zālēm vai
kosmētiskiem līdzekļiem.
Briljantzaļā šķīdums kopā ar uzturu
Uzturs zāļu iedarbību neietekmē.
Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte
Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai
plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.
Nav pieejama informācija, ka Briljantzaļā šķīduma lietošana būtu bīstama grūtniecēm un
mātēm, kuras baro bērnu ar krūti.
Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana
Briljantzaļā šķīduma lietošana neietekmē transportlīdzekļu vadīšanu un mehānismu
apkalpošanu.
Svarīga informācija par kādu no Briljantzaļā šķīduma sastāvdaļām
Briljantzaļā šķīdums satur apmēram 60% etilspirta.
3.

Kā lietot Briljantzaļā šķīdumu

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts, farmaceits vai
medmāsa Jums teicis(-kusi). Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam, farmaceitam vai
medmāsai.
Ieteicamā deva ir atkarīga no atkarīga no ādas bojājuma laukuma.
Apziež virspusēja nobrāzuma vai skrambas vietu, vai brūces malu vienu reizi. Uzklāšanai uz
ādas izmanto vates tamponu vai salveti, ko ar vāciņā iestrādātās piestiprinātās lāpstiņas
palīdzību samitrina ar Briljantzaļā šķīdumu.
Īpašas pacientu grupas
Īpaši norādījumi par devām bērniem, gados vecākiem cilvēkiem, kā arī pacientiem ar aknu
un/vai nieru darbības traucējumiem, nav nepieciešami.
Ja esat lietojis Briljantzaļā šķīdumu vairāk nekā noteikts
Pārdozēšana, lietojot šīs zāles, nav novērota.
Ja konstatē alerģiskas reakcijas, jāpārtrauc zāļu lietošanu.
Ja zāles nokļuvušas uz gļotādām (piemēram, acīs), jānoskalo ar lielu ūdens daudzumu.
Zāles nejauši iedzerot, novērots barības vada, kuņģa un zarnu trakta kairinājums, kas
izpaužas kā dedzinoša sajūta vēderā.
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Pēc nejaušas zāļu norīšanas ārstēšana simptomātiska: kuņģa skalošana, aktivētā ogle zāļu
adsorbēšanai.
Ja esat aizmirsis lietot Briljantzaļā šķīdumu
Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.
Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.
4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.
Reti ( var rasties līdz 1 no 1000 cilvēkiem)- iespējamas alerģiskas reakcijas.
Ļoti reti (var rasties līdz 1 no 10000 cilvēkiem) – nekrotiskas ādas reakcijas.
Papildus blakusparādības bērniem un pusaudžiem
Nav novērotas.
Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.
Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas.
Ziņošana par blakusparādībām
Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, vai farmaceitu vai
medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā.
Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā,
LV-1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428.
Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.
Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo
zāļu drošumu.
5.

Kā uzglabāt Briljantzaļā šķīdumu

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā.
Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma. Derīguma
termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.
Nelietojiet šīs zāles, ja pamanāt, ka pudele nav bijusi blīvi aizskrūvēta.
Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles,
kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.
6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Briljantzaļā šķīdums satur
Aktīvā viela: 1 ml šķīduma satur 10 mg briljantzaļā (Viride nitens).
Citas sastāvdaļas: 96% etilspirts, attīrīts ūdens.
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Briljantzaļā šķīduma ārējais izskats un iepakojums
Dzidrs, intensīvi zaļas nokrāsas šķidrums ar spirta smaržu.
10 ml šķīduma tumša stikla pudelē, kas aizvākota ar uzskrūvējamu plastmasas vāciņu ar
lāpstiņu.
Pudelei uzlīmēta etiķete. Pudele ar pievienotu lietošanas instrukciju iepakota kartona kastītē.
5 l (4,5 kg) šķīduma ABPE kannā (5 l) ar kopolimēra vāciņu.
Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs
A/S "Rīgas farmaceitiskā fabrika"
Rīgā, Duntes ielā 16/22, LV-1005, Latvija
Tel. 67355550, 67355551
Fakss 67355551
e-pasts: rff@rff.lv
Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 05/2016
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