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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM 
 

LUGOLA RFF 10 mg/g šķīdums lietošanai mutes dobumā 
Aktīvā viela: 1g šķīduma satur 10 mg joda (Iodum) 

 
Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. 
 
Šīs zāles ir pieejamas bez receptes. Tomēr Jums jālieto Lugola RFF 10 mg/g 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 2 - 3 dienām, 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  Lugola RFF 10 mg/g šķīdums lietošanai mutes dobumā un kādam nolūkam to 

lieto 
2. Pirms Lugola RFF 10 mg/g šķīduma lietošanas 
3. Kā lietot Lugola RFF 10 mg/g šķīdumu 
4. Iespējamās blakusparādības 
5 Kā uzglabāt Lugola RFF 10 mg/g šķīdumu 
6. Sīkāka informācija 
 
1. KAS IR LUGOLA RFF 10 mg/g ŠĶĪDUMS LIETOŠANAI MUTES DOBUMĀ 

UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO 
Lugola RFF 10 mg/g šķīdumam piemīt dezinficējošas un antiseptiskas īpašības, ko 
nodrošina tā sastāvā esošais jods, kam piemīt izteiktas antibakteriālas, sporas 
iznīcinošas, pretsēnīšu un pretvīrusu īpašības.  
Lugola RFF 10 mg/g šķīdumu lieto mutes dobumā. 
Tas paredzēts kā palīglīdzeklis pie žāvas, mandeļu, rīkles gala un balsenes 
iekaisumiem.  

 
 
 
2. PIRMS LUGOLA RFF 10 mg/g ŠĶĪDUMA LIETOŠANAS 
 
Nelietojiet Lugola RFF 10 mg/g šķīdumu šādos gadījumos 
Paaugstināta jutība pret kādu no zāļu sastāvdaļām. 
Nelietot bērniem līdz 12 gadu vecumam un slimniekiem ar vairogdziedzera slimībām. 
Nelietot grūtniecības un bērna zīdīšanas periodā. 
Sk. apakšpunktu „Citu zāļu lietošana”. 
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Īpaša piesardzība, lietojot Lugola RFF 10 mg/g šķīdumu nepieciešama šādos gadījumos 
Lugola RFF 10 mg/g šķīduma lietošanas laikā izmainās vairogdziedzera hormonu 
laboratoriskie rādītāji. 
Jāizvairās no zāļu nejaušas iekļūšanas plaušās, jo sastāvā esošais glicerīns rada plaušu audu 
iekaisumu. 
Zāles nerekomendē lietot ilgstoši (ilgāk kā 2 nedēļas). 
 
Citu zāļu lietošana 
Lugola RFF 10 mg/g šķīdums ir ķīmiski nesaderīgs ar amonjaku, sārmiem, sārmzemju 
metālu karbonātiem, hlorālhidrātu, fenolu, nātrija tiosulfātu, dzīvsudraba un svina šķīstošiem 
sāļiem, tanīnu, cieti, terpentīneļļu un lielāko daļu ēterisko eļļu, tādēļ tos nedrīkst lietot Lugola 
RFF 10 mg/g šķīduma lietošanas laikā. 
 
Lugola RFF 10 mg/g šķīduma lietošana kopā ar uzturu 
Lugola RFF 10 mg/g šķīduma lietošanas efektivitāti uzturs neietekmē. 
 
Grūtniecība un zīdīšanas periods 
Tā kā trūkst pietiekamas pieredzes lietošanā, grūtniecēm un sievietēm, kas baro bērnu ar 
krūti, Lugola RFF 10 mg/g šķīdumu nevajadzētu lietot. 
 

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana 
Lugola RFF 10 mg/g šķīdums neietekmē transportlīdzekļu vadīšanu un mehānismu 
apkalpošanu. 
 
3. KĀ LIETOT LUGOLA RFF 10 mg/g ŠĶĪDUMU 

Lugola RFF 10 mg/g šķīdumu lieto ieziešanai mutes dobumā. 

Šķīdumā samitrina jodkociņu vai kosmētikas kociņu, ar ko apziež iekaisušās vietas: žāvu, 
mandeles, rīkles galu. 
Šo procedūru atkārtoto 2-4 reizes dienā. 
 
Ja esat lietojis Lugola RFF 10 mg/g šķīdumu vairāk nekā noteikts 
Lietojot mutes dobumā kā norādīts, pārdozēšana praktiski nav iespējama. 
 

Ja esat aizmirsis lietot Lugola RFF 10 mg/g šķīdumu 
Nelietojiet dubultu devu. 
 
Ja Jūs pārtraucat lietot Lugola RFF 10 mg/g šķīdumu 
Lugola RFF 10 mg/g šķīdums ir tikai palīglīdzeklis iekaisumu ārstēšanai, tas nav paredzēts 
ilgstošai lietošanai. 
 
4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
Tāpat kā citas zāles Lugola RFF 10 mg/g šķīdums var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne 
visiem tās izpaužas.  

 
Reti iespējamas alerģiskas reakcijas; ja nejauši šķīdums tiek ieelpots plaušās, iespējams 
plaušu audu iekaisums. 
Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas, lūdzam par tām 
izstāstīt ārstam vai farmaceitam. 
 
5. KĀ UZGLABĀT LUGOLA RFF 10 mg/g ŠĶĪDUMU 
 

Uzglabāt oriģināliepakojumā, temperatūrā līdz 25°C. 
Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. 
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Nelietot Lugola RFF 10 mg/g 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 Lugola RFF 10 mg/g šķīdums satur 
 

-     Aktīvā viela: 1 g šķīduma satur 10 mg joda (Iodum). 
- Citas sastāvdaļas: Kālija jodīds, glicerīns, attīrīts ūdens. 

 
Lugola RFF 10 mg/g šķīduma ārējais izskats un iepakojums 
 

Lugola RFF 10 mg/g šķīdums ir sarkanbrūns, dzidrs, sīrupveidīgs šķidrums ar joda 
smaržu. 
Fasēts pa 25 g tumša stikla pudelītē, kas aizvākota ar uzskrūvējamo plastmasas vāciņu. 
Pudelītei uzlīmēta etiķete. Ārējais iepakojums – kartona kastīte. 
 

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 9. februārī 
 


