
SASKAŅOTS ZVA 23-04-2015 
 

Lietošanas instrukcija: informācija zāļu lietotājam 
 

Ūdeņraža peroksīds RFF 3% šķīdums 
Hydrogenii peroxidum 

 
Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. 
 
Šīs zāles vienmēr jālieto tieši tā, kā noteikts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā to noteicis ārsts vai 
farmaceits, vai medmāsa. 
- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. 
- Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam. 
- Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu, vai medmāsu. Tas 

attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu. 
- Ja pēc 2 dienām nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu. 
 
Šajā instrukcijā varat uzzināt:  
1. K as ir Ūdeņraža peroksīds RFF 3% šķīdums (turpmāk tekstā “Ūdeņraža peroksīds R FF”)  un kādam 
nolūkam to lieto 
2. K as jāzina pirms Ūdeņraža peroksīda R FF lietošanas 
3. K ā lietot Ūdeņraža peroksīdu R FF  
4. Iespējamās blakusparādības 
5 K ā uzglabāt Ūdeņraža peroksīdu R FF  
6. Iepakojuma saturs un cita informācija 
 

1. KAS IR ŪDEŅRAŽA PEROKSĪDS RFF un KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO 
 
Ūdeņraža peroksīdu, tam saskaroties ar audiem, šķeļ audu ferments katalāze, atbrīvojot molekulāro 
skābekli, kas kā oksidētājs nodrošina tā dezinficējošās (baktericīdās) un dezodorējošās īpašības. 
V isbiežāk izmanto ūdeņraža peroksīda mehāniskās jeb nesēja īpašības: skābeklis izdaloties veido gāzes 
pūslīšus un putas, kas no brūcēm paceļ uz augšu svešķermeņu, strutu u.c. daļiņas, kas tūlīt jānoslauka. 
Ūdeņraža peroksīda šķīdumu lieto ārīgi: 
- 3% šķīdumu lieto netīru un strutainu brūču un čūlu mehāniskai attīrīšanai un dezinfekcijai. 
- 1.5% jeb 15 mg/ml šķīdumu - akūta stomatīta, mutes dobuma strutainu brūču un zobu sakņu kanālu 

mehāniskai attīrīšanai, dezinfekcijai un dezodorēšanai. 
- Ar Ūdeņraža peroksīda R FF 3% šķīdumu var atbrīvot ādas bojājuma vietu no pielipuša, sakaltuša 

pārsēja vai apģērba. 
 
 

2. KAS JĀZINA PIRMS ŪDEŅRAŽA PEROKSĪDA RFF LIETOŠANAS 
 
Nelietoj iet Ūdeņraža peroksīdu RFF šādos gadījumos 
Ja Jums ir  
- paaugstināta jutība pret ūdeņraža peroksīdu. 
- dziļa brūce, vai slēgtu ķermeņa dobumu apstrādei, lai izslēgtu iespējamo embolijas parādīšanos. 
 
Brīdinājumi un piesardzība lietošanā 
Pirms Ūdeņraža peroksīda RFF lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu, vai medmāsu. 
 
I lgstoši lietojot mutes dobuma skalošanai, var rasties mēles kārpiņu hipertrofija vai tikt kairināta mutes 
dobuma gļotāda. Šīs parādības izzūd pēc skalošanas pārtraukšanas. 
L ietojot mutes un rīkles skalošanai, skalojamo šķīdumu nevajag norīt, bet izspļaut. 
 
Citas zāles un Ūdeņraža peroksīds RFF 
Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu 
lietot. 
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Ūdeņraža peroksīdu RFF nevar lietot vienlaicīgi ar reducējošām vielām, arī organiskas dabas; 
oksidētājiem, sārmiem, jodīdiem, permanganātiem. T ā sadalīšanos veicina metālu sāļi, gaisma, 
sakratīšana, karsēšana, metālu klātbūtne. 
Ūdeņraža peroksīds R FF ir salīdzinoši stabils nelielu skābes palieku klātbūtnē. 
Nevajadzētu lietot kopā ar krēmiem, ziedēm un citiem lokāli lietojamiem šķīdumiem. 
 
Grūtniecība, barošana ar  krūti un fer tilitāte 
Ja Jums iestājusies grūtniecība vai barojat bērnu ar krūti, vai, ja domājat, ka Jums varētu būt iestājusies 
grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. 
 
Nav pierādīta zāļu pilnīga drošība grūtniecības un barošanas ar krūti laikā, tādēļ grūtniecības periodā un 
sievietes, kuras baro bērnu ar krūti, Ūdeņraža peroksīdu RFF nevajadzētu lietot. 
Nav veikti pētījumi par ūdeņraža peroksīda ietekmi uz pēcnācēju radīšanu (fertilitāti). 
 
Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana 
Ūdeņraža peroksīds R FF, lietojot ārīgi, neietekmē transportlīdzekļu vadīšanu un mehānismu 
apkalpošanu. 
 
Svar īga informācija par  kādu no Ūdeņraža peroksīda RFF sastāvdaļām 
Ūdeņraža peroksīds R FF satur nātrija benzoātu, kas ir vājš ādas, acu un gļotādu kairinātājs. 
 
 
3. KĀ LIETOT ŪDEŅRAŽA PEROKSĪDU RFF  
 
Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts vai farmaceits, vai medmāsa 
Jums teicis(-kusi). Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam, vai medmāsai.  
Ūdeņraža peroksīdu R FF lieto ārīgi. 
 
Ieteicamā deva ir individuāla, atkarībā no brūces lieluma: uz visu brūci uzlej nedaudz Ūdeņraža 
peroksīdu R FF. Pēc putu rašanās tās noslauka ar sterilu pārsienamo materiālu. Šo procedūru atkārtoto 
vairākas reizes, kamēr brūce tīra. 
Mutes dobuma skalošanai Ūdeņraža peroksīdu R FF 3% šķīdumu atšķaida attiecībās 1:1 ar novārītu un 
atdzesētu ūdeni, lai iegūtu 1.5% šķīdumu. 
 
Lietošana bērniem līdz 12 gadu vecumam 
Ūdeņraža peroksīds RFF nav ieteicams lietošanai bērniem līdz 12 gadu vecumam, jo nav pietiekamas 
informācijas par lietošanas drošību. 
 
Ja esat lietoj is Ūdeņraža peroksīdu RFF vairāk nekā noteikts 
Ārīgi lietojot, Ūdeņraža peroksīda RFF 3% un 1,5% šķīduma pārdozēšana ir praktiski neiespējama. 
Lielākas koncentrācijas šķīdums var apdedzināt audus un gļotādas, radot niezošus apdegumus ar baltu 
kreveli, kas pazūd apmēram stundas laikā. 
 
Ja esat aizmirsis lietot Ūdeņraža peroksīdu RFF  
Nelietojiet dubultu devu. 
 
Ja Jūs pār traucat lietot Ūdeņraža peroksīdu RFF  
Ūdeņraža peroksīds RFF ir tikai palīglīdzeklis brūces iztīrīšanai, tas nav paredzēts ilgstošai lietošanai. 
 
 
4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
 
Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. 
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Ilgstoši lietojot mutes dobuma skalošanai, var rasties mēles kārpiņu hipertrofija vai tikt kairināta mutes 
dobuma gļotāda. Šīs parādības izzūd pēc skalošanas pārtraukšanas. 
 
Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai 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 iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par 
blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā15, 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 ŪDEŅRAŽA PEROKSĪDU RFF  
 
Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas un kontakta ar organiskām vielām. 
Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.  
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 
 
Nelietot Ūdeņraža peroksīdu R FF pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma. Derīguma 
termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu. 
Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras 
vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi. 
 
 
6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA 
 
Ko Ūdeņraža peroksīds RFF satur  
Aktīvā viela: 1 ml šķīduma satur 30 mg ūdeņraža peroksīda (Hydrogenii peroxidum) 
Citas sastāvdaļas: nātrija benzoāts, attīrīts ūdens. 
 
Ūdeņraža peroksīda RFF ārējais izskats un iepakojums 
Ūdeņraža peroksīds R FF ir bezkrāsains, dzidrs šķidrums bez smaržas. 
Fasēts pa 100 ml gaismas necaurlaidīgā plastmasas pudelē, kas aizvākota ar pilinātājkorķi un 
uzskrūvējamo plastmasas vāciņu. Pudelei uzlīmēta etiķete un pievienota lietošanas instrukcija. 
 
Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs 
A/S "R īgas farmaceitiskā fabrika" 
R īgā, Duntes ielā 16/22, L V 1005 
T elefons 67355550, 67355551 
Fakss 67355551 
e-pasts: rff@ rff.lv 
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