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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM 
 

Salicilskābes - RFF 20 mg/ml uz ādas lietojams šķīdums 
 

Aktīvā viela: 1 ml šķīduma satur 20 mg salicilskābes (Acidum salicylicum) 
 
Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. 
Šīs zāles ir pieejamas bez receptes. Tomēr Jums jālieto Salicilskābes - RFF 20 mg/ml uz ādas 
lietojamu šķīdumu 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 nedēļām, 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 Salicilskābes - RFF 20 mg/ml uz ādas lietojams šķīdums un kādam nolūkam to lieto 
2.     Pirms Salicilskābes - RFF 20 mg/ml uz ādas lietojama šķīduma lietošanas 
3.     Kā lietot Salicilskābes - RFF 20 mg/ml uz ādas lietojamu šķīdumu 
4.     Iespējamās blakusparādības 
5.     Kā uzglabāt Salicilskābes - RFF 20 mg/ml uz ādas lietojamu šķīdumu 
6.     Sīkāka informācija 
 
1.     KAS IR SALICILSKĀBES - RFF 20 mg/ml UZ ĀDAS LIETOJAMS ŠĶĪDUMS 
UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO 
 
Salicilskābes - RFF 20 mg/ml uz ādas lietojams šķīdums ir ieteicams pinņu ārstēšanai. 
Pinnes ir hroniski noritoša ādas slimība, kas skar tauku dziedzerus. Salicilskābei piemīt piņņu 
šķīdinošas īpašības. To lieto gan melno (komedonu), gan balto, gan juvenīlo (jaunības) piņņu 
ārstēšanai. Visatzītākais Salicilskābes - RFF 20 mg/ml uz ādas lietojama šķīduma pielietojums ir 
tieši melnās pinnes. 
 
2.     PIRMS SALICILSKĀBES - RFF 20 mg/ml UZ ĀDAS LIETOJAMA ŠĶĪDUMA 
LIETOŠANAS 
 
Nelietojiet Salicilskābes - RFF 20 mg/ml uz ādas lietojamu šķīdumu šādos gadījumos 
Ja Jums ir: 

•    iekaisusi āda un vaļējas brūces, 
•    grūtniecība un zīdīšanas periods, 
•   Vienlaicīgi nedrīkst apziest plašus ādas laukumus, īpaši tas jāievēro hemofilijas un asins 

recēšanas sistēmas traucējumu gadījumā, 
•  Ja ir zināma paaugstināta jutība pret aspirīnu un citiem nesteroīdiem pretiekaisuma 

līdzekļiem (t.i. šīs zāles izsaukušas astmas lēkmi, nātreni, alerģiskas iesnas, tūsku). 
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Īpaša piesardzība, lietojot Salicilskābes - RFF 20 mg/ml uz ādas lietojamu šķīdumu, 
nepieciešama šādos gadījumos 
Ilgstoši lietojot uz plašiem ādas laukumiem, salicilskābei uzsūcoties, var rasties saindēšanās 
pazīmes (skat. apakšpunktu „Ja esat lietojis Salicilskābes - RFF 20 mg/ml uz ādas lietojamu 
šķīdumu vairāk nekā noteikts”). 

•    Sakarā ar salicilskābes vieglu kairinošu iedarbību var rasties ādas iekaisums. 
•    Nepieļaut iekļūšanu acīs, mutes dobumā un uz citām gļotādām. 
•    Smagu aknu un nieru slimību gadījumā drīkst apziest tikai mazus ādas laukumus. 

 
Citu zāļu lietošana 
Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, 
ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes. 
 
Ķīmiski salicilskābe ir nesavienojama ar jodu, dzelzs sāļiem un oksidējošām vielām. 
 
Salicilskābes - RFF 20 mg/ml uz ādas lietojama šķīduma lietošana kopā ar uzturu 
Uzturs zāļu iedarbību neietekmē. 
 
Grūtniecība un zīdīšanas periods 
Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. 
Grūtnieces un sievietes, kas baro bērnu ar krūti, Salicilskābes - RFF 20 mg/ml uz ādas lietojamu 
šķīdumu nedrīkst lietot. 
 
Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana 
Transportlīdzekļu vadīšanu un mehānismu apkalpošanu Salicilskābes - RFF 20 mg/ml uz ādas 
lietojams šķīdums neietekmē. 
 
Svarīga informācija par kādu no Salicilskābes - RFF 20 mg/ml uz ādas lietojama šķīduma 
sastāvdaļām 
Salicilskābes - RFF 20 mg/ml uz ādas lietojams šķīdums satur apmēram 70 % etilspirta. 
 
3.     KĀ LIETOT SALICILSKĀBES - RFF 20 mg/ml UZ ĀDAS LIETOJAMU 
ŠĶĪDUMU 
 
Salicilskābes - RFF 20 mg/ml uz ādas lietojamu šķīdumu lieto ārīgi. 
Salicilskābes - RFF 20 mg/ml uz ādas lietojamu šķīdumu nedrīkst lietot bērniem līdz 18 gadu 
vecumam. 
Piņņu gadījumā apziest bojātās vietas 2-3 reizes dienā. 
 
Ja esat lietojis Salicilskābes - RFF 20 mg/ml uz ādas lietojamu šķīdumu vairāk nekā noteikts 
Pārdozēšana, lietojot Salicilskābes - RFF 20 mg/ml uz ādas lietojamu šķīdumu, novērota ļoti reti. 
Saindēšanās gadījumā pirmās rodas elpošanas izmaiņas: paātrināta jeb pastiprināta elpošana, kas 
pāriet elpošanas nomākumā. Vieglas saindēšanās gadījumā novēro sliktu dūšu, vemšanu, galvas 
reiboni un džinkstēšanu ausīs. Smaga saindēšanās izpaužas ar apjukumu, miegainību, 
asinsspiediena pazemināšanos, krampjiem, urīna izdales pārtraukumu un asiņošanu no 
gremošanas trakta. 
Tad zāļu lietošana jāpārtrauc, jānomazgā apziestā āda un jākonsultējas ar ārstu par tālāko rīcību.  
 
Ja esat aizmirsis lietot Salicilskābes - RFF 20 mg/ml uz ādas lietojamu šķīdumu 
Nākamajā lietošanas reizē devu nedubultojiet. 
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4.     IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
 
Tāpat kā citas zāles, Salicilskābes - RFF 20 mg/ml uz ādas lietojams šķīdums var izraisīt 
blakusparādības: 
āda var kļūt sausa, rasties nieze, kairinājuma vai dedzināšanas sajūta, apsārtums. 
 
Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas, vai kāda no minētajām 
blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam. 
 
5.     KĀ UZGLABĀT SALICILSKĀBES - RFF 20 mg/ml UZ ĀDAS LIETOJAMU 
ŠĶĪDUMU 
 
Uzglabāt oriģināliepakojumā, temperatūrā līdz 25°C. 
Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. 
Nelietot Salicilskābes - RFF 20 mg/ml uz ādas lietojamu šķīdumu pēc derīguma termiņa beigām, 
kas norādīts uz etiķetes un kastītes. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.  
 
Nelietojiet Salicilskābes - RFF 20 mg/ml uz ādas lietojamu šķīdumu, ja pudele nav bijusi blīvi 
aizskrūvēta. 
 
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 Salicilskābes - RFF 20 mg/ml uz ādas lietojams šķīdums satur 
Aktīvā viela ir salicilskābe. 
Citas sastāvdaļas ir 96% etilspirts, attīrīts ūdens. 
 
Salicilskābes - RFF 20 mg/ml uz ādas lietojama šķīduma ārējais izskats un iepakojums 
Dzidrs, bezkrāsains šķidrums ar etilspirta smaržu. 
Fasēts pa 40 ml vai pa 90 ml tumša stikla pudelē, kas aizvākota ar uzskrūvējamu plastmasas 
vāciņu. Ārējais iepakojums – kartona kastīte. 
 
Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs 
A/s "Rīgas farmaceitiskā fabrika" 
Rīgā, Duntes ielā 16/22, LV1005 Latvija 
Telefons 67355550, 67355551 
Fakss 67355551 
E-pasts: inara@rff.lv 
 
Teksta pēdējās pārskatīšanas datums 
24.08.2009. 
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