Apstiprināts ZVA 20600-270409
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

KAMPAREĻĻA RFF 100 mg/ml uz ādas lietojams šķīdums
Camphora racemica
Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.
Šīs zāles ir pieejamas bez receptes. Tomēr Jums jālieto Kampareļļa RFF 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 5 - 7 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.
2.
3.
4.
5
6.

Kas ir Kampareļļa RFF un kādam nolūkam to lieto
Pirms Kampareļļas RFF lietošanas
Kā lietot Kampareļļu RFF
Iespējamās blakusparādības
Kā uzglabāt Kampareļļu RFF
Sīkāka informācija

1.

KAS IR KAMPAREĻĻA RFF UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO
Kampareļļa RFF ir uz ādas lietojams šķīdums. To lieto ierīvēšanai dažādas etioloģijas
locītavu sāpju, ieskaitot reimatoīdo artrītu, miozīta (muskuļu iekaisuma), tendinīta
(cīpslu iekaisuma), neiralģijas (nervu sāpju) gadījumos.
Kampareļļa pieder pie kairinošiem līdzekļiem ar tā saukto „atvelkošo” iedarbību: ja
zāles ierīvē, ādas kairinājums reflektori rada vietēju asinsvadu paplašināšanos, radot
siltuma un komforta sajūtu sāpošajās locītavās.

2.

PIRMS KAMPAREĻĻAS RFF LIETOŠANAS
Nelietojiet Kampareļļu RFF šādos gadījumos
Nedrīkst lietot uz vaļējām brūcēm, iekaisušas ādas un apdegumiem, ekzēmas gadījumā,
ja ir nosliece uz krampjiem; nedrīkst lietot bērniem, grūtniecības un bērna zīdīšanas
periodā, pie nieru slimībām ar nieru ekskrēcijas traucējumiem un ja ir zināma alerģija
pret kamparu vai saulespuķu eļļu.
Īpaša piesardzība, lietojot Kampareļļu RFF, nepieciešama šādos gadījumos
Lietojot ilgstoši, var iekaist āda.
Nav ieteicams apstrādāt lielus ķermeņa ādas laukumus.
Nepieļaut iekļūšanu acīs, mutes dobumā un uz citām gļotādām.
Ja zāles nokļuvušas uz gļotādām, tās jānoskalo ar lielu ūdens daudzumu.
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Citu zāļu lietošana
Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat
lietojis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.
Mijiedarbība ar citām zālēm nav novērota.
Kampareļļas RFF 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, Kampareļļu RFF nedrīkst lietot.
Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana
Ārīga Kampareļļas RFF lietošana neietekmē transportlīdzekļu vadīšanu un mehānismu
apkalpošanu.
3.

KĀ LIETOT KAMPAREĻĻU RFF
Kampareļļu RFF lieto ārīgi.
2-3 ml šķīduma (atkarībā no locītavu vai sāpošo vietu lieluma) ierīvē ādā virs
sāpošajām ķermeņa vietām 1-2 reizes dienā.
Kampareļļu RFF nedrīkst lietot bērniem.
Ja esat lietojis Kampareļļu RFF vairāk nekā noteikts
Pārdozēšana, lietojot Kampareļļu RFF ārīgi, nav novērota.
Ja konstatēts ādas kairinājums, nekavējoties zāles no ādas jānomazgā ar ziepēm un
ūdeni.
Ja esat aizmirsis lietot Kampareļļu RFF
Nākošajā lietošanas reizē devu nedubultojiet.

4.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS
Iespējams ādas kairinājums (apsārtums, iekaisums).
Reti novērota kontaktekzēma, galvassāpes, galvas reibonis.
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 KAMPAREĻĻU RFF
Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.
Uzglabāt oriģināliepakojumā, temperatūrā līdz 25°C.
Nelietot Kampareļļu RFF pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma.
Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.
Zāles nedrīkst izmest kopā ar saimniecības atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājiet
farmaceitam par nevajadzīgo zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt
apkārtējo vidi.
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6.

SĪKĀKA INFORMĀCIJA
Ko Kampareļļa RFF satur
- Aktīvā viela ir kampars racēmiskais.
- Citas sastāvdaļas: saulespuķu eļļa, rafinēta.
Kampareļļas RFF ārējais izskats un iepakojums
Dzidrs, eļļains, dzeltens šķidrums ar kampara smaržu.
Fasēts pa 30 ml tumša stikla pudelītē, 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, LV-1005, Latvija
Telefons 67355550, 67355551
Fakss 67355551
e-pasts: inara@rff.lv

A/s RFF Kvalificētā persona

D.Āboltiņa
2009. gada 25. martā
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