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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA LIETOTĀJAM 
 

LIKOPODIJS RFF uz ādas lietojams pulveris 
Lycopodium 

 
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 kā ārsts, farmaceits vai 
medmāsa Jums teicis(-kusi). 
- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. 
- Ja Jums nepieciešama papildu 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 7 dienām nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu. 
 
Šajā instrukcijā varat uzzināt: 
1. Kas ir Likopodijs RFF un kādam nolūkam to lieto 
2. Kas Jums jāzina pirms Likopodija RFF lietošanas 
3. Kā lietot Likopodiju RFF 
4. Iespējamās blakusparādības 
5 Kā uzglabāt Likopodiju RFF 
6. Iepakojuma saturs un cita informācija 
 
 
1. KAS IR LIKOPODIJS RFF UN KĀDAM NOLŪKAM TOS LIETO 
 
Likopodijs RFF ir ārstniecības augu droga (staipekņu sporas), ko lieto ārīgi kā adsorbcijas 
līdzekli, galvenokārt bērniem, izsutumu un izsvīdumu gadījumos. Likopodijam piemīt 
mitrumu adsorbējošas un pretiekaisuma īpašības. 
 
 
2. KAS JUMS JĀZINA PIRMS LIKOPODIJA RFF LIETOŠANAS 
 
Nelietojiet Likopodiju RFF, ja Jums ir alerģija pret likopodiju. 
 
Brīdinājumi un piesardzība lietošanā 
Pirms Likopodija RFF lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. 
 
Nav ieteicams kaisīt Likopodiju RFF uz vaļējām brūcēm, jo likopodijs var traucēt brūču 
dzīšanu. 
Izvairieties no Likopodija RFF ieelpošanas, jo iespējams elpceļu kairinājums ar sekojošu 
alerģisku reakciju (nieze, šķavas, izdalījumi no deguna, lēkmjveida elpas trūkums) un/vai 
iekaisumu. Šādos gadījumos zāļu lietošana jāpārtrauc. 
 
Ja simptomi saglabājas vai pastiprinās pēc 1 nedēļu ilgas zāļu lietošanas, Jums jākonsultējas 
ar ārstu. 
 
Bērni un pusaudži 
Likopodijs neaizstāj pretiekaisuma vai antibakteriālu terapiju un zīdaiņiem stāvokļa dinamikai 
ir noteicošā loma. 
 
Citas zāles un Likopodijs RFF 
Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai 
varētu lietot. 
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Likopodija RFF mijiedarbība ar citām zālēm nav zināma. 
 
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. 
Ārīgi lietojot, negatīva ietekme nav zināma. Grūtniecības periodā zāles var lietot. 
 
Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana 
Likopodijs RFF neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. 
 
 
3. KĀ LIETOT LIKOPODIJU RFF 
 
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. 
 
Likopodiju lieto ārīgi. Bojāto ādas vietu (zīdaiņiem parasti cirkšņus) iepūderē ar likopodiju 
plānā kārtiņā 3-5 reizes dienā vai bērna autiņu apmaiņas reizē. 
 
Lietošana bērniem un pusaudžiem 
Likopodijs RFF neaizstāj pretiekaisuma vai antibakteriālu terapiju un zīdaiņiem stāvokļa 
dinamikai ir noteicošā loma. 
 
Ja esat lietojis Likopodiju RFF vairāk nekā noteikts 
Ārīgi lietojot, pārdozēšana nav iespējama. 
 
Ja esat aizmirsis lietot Likopodiju RFF 
Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. 
 
 
4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
 
Tāpat kā visas zāles, Likopodijs RFF var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās 
izpaužas. 
Likopodiju parasti panes labi, vienīgi, uzkaisot uz vaļējām brūcēm, tas var traucēt dzīšanu. 
 
Papildus blakusparādības bērniem un pusaudžiem 
Nav novērotas. 
 
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. 
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5. KĀ UZGLABĀT LIKOPODIJU RFF 
 
Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma. 
Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. 
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 
Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz etiķetes pēc “Derīgs līdz:”. 
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 Likopodijs RFF satur 
Aktīvā viela ir likopodijs.  
Citu sastāvdaļu nav. 
 
Likopodija RFF ārējais izskats un iepakojums 
Ļoti smalks, slīdīgs, viendabīgs, bāli dzeltens staipekņu sporu pulveris bez smaržas un garšas. 
Staipekņu sporas, fasētas pa 5 g tumša stikla trauciņā, kas kopā ar lietošanas instrukciju 
iepakots marķētā kartona kastītē. 
 
A/S „Rīgas farmaceitiskā fabrika”  
Duntes iela 16/22, Rīga, LV-1005, Latvija 
Tel.: 67355550, 67355551 
Fakss: 67355551 
E-pasts: rff@rff.lv 
 
 
Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta: 10/2016 
 


