PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI
Liugolis 12,5 mg/ml burnos gleivinės purškalas
Jodas
Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.
Liugolis galima įsigyti be recepto, tačiau jo reikia vartoti tiksliai, kaip nurodyta, kad poveikis būtų
geriausias.
Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką.
Jeigu simptomai pasunkėjo arba per 3 dienas nepalengvėjo, kreipkitės į gydytoją.
Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį,
pasakykite gydytojui arba vaistininkui.
Lapelio turinys
1.
Kas yra Liugolis ir kam jis vartojamas
2.
Kas žinotina prieš vartojant Liugolis
3.
Kaip vartoti Liugolis
4.
Galimas šalutinis poveikis
5.
Kaip laikyti Liugolis
6.
Kita informacija

1.

KAS YRA LIUGOLIS IR KAM JIS VARTOJAMAS

Jodas veikia daugelį mikroorganizmų: naikina gramteigiamas ir gramneigiamas bakterijas, jų cistas,
pirmuonis, virusus ir kai kurias sporas.
Kartu su kitais vaistais Liugolis vartojamas burnos gleivinės ar ryklės uždegimui gydyti.

2.

KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT LIUGOLIS

Liugolis purškalo vartoti negalima:
jeigu yra padidėjęs organizmo jautrumas jodui ar kitoms vaisto sudėtyje esančioms medžiagoms.
Specialių atsargumo priemonių reikia:
ant mažo odos ploto reikia patikrinti, ar nepadidėjęs paciento jautrumas preparatui;
ligoniai, sergantys skydliaukės ligomis, jodo preparatų turi vartoti atsargiai;
preparato neturėtų patekti į akis. Jei taip atsitinka, vaistą reikia nuplauti dideliu vandens ar natrio
tiosulfato tirpalo kiekiu.
Kitų vaistų vartojimas
Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba
vaistininkui.
Vartojant iš išorės jodo preparatų kartu su chlorheksidinu, sidabro sulfadiazinu ir įvairiais šarminės reakcijos
vaistais, jodo preparatų poveikis gali sumažėti.
Vartojant šį vaistinį preparatą, gali mažėti skydliaukės veiklą slopinančių vaistų poveikis, pakisti skydliaukės
tyrimų rodmenys.
Liugolis burnos gleivinės purškalas gali stiprinti kai kurių vaistų, pvz., acetilsalicilo rūgšties, poveikį
skrandžio gleivinei.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis
Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.
Preparatas pavojingas vaisiui, jeigu naudojamas ilgiau kaip savaitę. Preparatas gali slopinti vaisiaus
skydliaukės veiklą. Jodo išsiskiria su pienu, todėl preparatas gali slopinti naujagimio ir kūdikio skydliaukės
veiklą.
Vairavimas ir mechanizmų valdymas
Poveikis nepasireiškia.

3.

KAIP VARTOTI LIUGOLIS

Liugolis burnos gleivinės purškalą visada vartokite tiksliai taip, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate,
kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
Suaugusieji
Vartoti į burną ir ryklę. Reikia purkšti 4 – 6 kartus per dieną po kelias vienu purkštuvo galvutės paspaudimu
išpurškiamas dozes. Purškimo metu patariama sulaikyti kvėpavimą.
Vaikai ir paaugliai
Šio vaisto vartoti vaikams nerekomenduojama, nes duomenų apie saugumą ir veiksmingumą nepakanka.
Prieš purškiant reikia numauti apsauginį dangtelį. Pradedant vartoti vaisto iš naujos pakuotės, numovus
apsauginį dangtelį, purkštuvo galvutę reikia kelis kartus spustelėti. Saugoti, kad vaisto nepatektų į akis.
Pavartojus preparato, reikia užmauti ant galvutės apsauginį dangtelį.
Pavartojus per didelę Liugolis dozę
Liugolis burnos gleivinės purškalu ilgai gydant gleivinę, gali pasireikšti lokalus uždegimas. Sąmoningai ar
netyčia suvartojus per didelę dozę, kaip priešnuodis tinka natrio tiosulfato tirpalas ar kitokie silpnos šarminės
reakcijos tirpalai.
Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

4.

GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

Liugolis burnos gleivinės purškalas, kaip ir visi kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia
ne visiems žmonėms.
Dažnis nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis): gleivinės dirginimas, padidėjusio
jautrumo reakcijos (alerginis pabrinkimas, seilių liaukų pabrinkimas, odos išbėrimas, kraujosruvos odoje).
Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį,
pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

5.

KAIP LAIKYTI LIUGOLIS

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.
Buteliuką laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.
Ant dėžutės ir buteliuko etiketės po „Tinka iki“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, Liugolis burnos
gleivinės purškalo vartoti negalima. Vaistas tinka vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Vaistų negalima išpilti į kanalizaciją arba išmesti su buitinėmis atliekomis. Kaip tvarkyti nereikalingus
vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

6.

KITA INFORMACIJA

Liugolis 12,5 mg/ml burnos gleivinės purškalo sudėtis
Veiklioji medžiaga yra jodas. Viename mililitre burnos gleivinės purškalo jo yra 12,5 mg.
Pagalbinės medžiagos yra kalio jodidas, išgrynintas vanduo, glicerolis (85%).
Liugolis 12,5 mg/ml burnos gleivinės purškalo išvaizda ir kiekis pakuotėje
Raudonai rudos spalvos, skaidrus, klampus, jodo kvapo skystis.
Tamsaus stiklo (III tipo) buteliukas su mechaniniu purkštuku, kuriame yra 40 ml arba 50 ml preparato.
Purkštukas uždengtas apsauginiu dangteliu. Buteliukas kartu su pridedamu purkštuko antgaliu yra įdėtas į
kartono dėžutę.
Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.
Rinkodaros teisės turėtojas
UAB „Valentis“
Molėtų pl. 11
LT-08409 Vilnius
Lietuva
Gamintojas
UAB „Valentis“
Taikos pr. 102
LT-51195 Kaunas
Lietuva
Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.
UAB „Valentis“
Molėtų pl. 11
LT-08409 Vilnius
Tel.: +370 5 2701225
Faksas: +370 5 2701223

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2012-07-25

Naujausia pakuotės lapelio redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje http://www.vvkt.lt/.

