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Olit spray do jamy ustnej i gardła 20 ml
 

Cena: 28,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 ml

Postać Aerozole

Producent TACTICA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Olit spray do jamy ustnej i gardła jest produktem przeznaczonym dla osób dorosłych, młodzieży i dzieci powyżej 2.
roku życia. Formuła wyrobu medycznego bazuje na oleju oraz naturalnych olejkach eterycznych. Jego działanie wiąże się z nawilżaniem
śluzówki i utrzymywaniem jej wilgotności, a także zapewnianiem jej odpowiedniej elastyczności. Olit spray do jamy ustnej i
gardła zmniejsza też dolegliwości związane z podrażnieniem śluzówki, w tym uczucie drapania w gardle.

Na co jest Olit spray do jamy ustnej i gardła? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego są stany zapalne gardła. Preparat może
być pomocny w przypadku przewlekłego nieżytu gardła, poza tym znajduje zastosowanie w przypadku ostrych stanów zapalnych gardła
– wówczas można go stosować pomocniczo w celu nawilżenia śluzówki oraz redukcji dolegliwości bólowych. Wskazaniem do
stosowania wyrobu medycznego Olit spray do jamy ustnej i gardła są też stany suchości jamy ustnej i gardła. Preparat może być
przyjmowany przez pacjentów zmagających się z zaburzoną produkcja śliny, poza tym produkt może być pomocny w przypadku
odczuwalnej suchości jamy ustnej przez osoby starsze, czy też pracujące głosem. Spray do jamy ustnej i gardła Olit jest również
wskazany w celu zmniejszenia podrażnień śluzówki w przypadku osób, które mają obniżoną odporność organizmu. Może być pomocny
w czasie antybiotykoterapii i po jej zakończeniu, poza tym wskazaniem do jego stosowania jest trwająca terapia przeciwnowotworowa, a
także trwające zakażenia drożdżakami. Wyrób medyczny można również stosować pomocniczo po operacjach.

W opakowaniu znajduje się 20 ml sprayu do jamy ustnej i gardła Olit. W skład wyrobu medycznego wchodzi między innymi ekstrakt z
rozmarynu i olej tymiankowy, a oprócz tego olej z rokitnika i olejowy wyciąg z nagietka. Ekstrakt z rozmarynu jest naturalnym
antyoksydantem, który ma właściwości przeciwbólowe i przeciwgrzybicze, a oprócz tego działa przeciwbakteryjnie. Podobne
właściwości wykazuje drugi składnik, czyli olejek tymiankowy, który również jest antyoksydantem działającym przeciwbakteryjnie,
przeciwzapalnie i przeciwgrzybiczo. Olejowy ekstrakt z kwiatu nagietka zawarty w wyrobie medycznym Olit również ma działanie
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przeciwbakteryjne, poza tym powstrzymuje infekcje i działa przeciwwirusowo oraz przeciwgrzybiczo. Olej z rokitnika natomiast
stymuluje regenerację śluzówki.

Przed skorzystaniem z wyrobu medycznego Olit spray do jamy ustnej i gardła należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do
opakowania. Jeśli lekarz nie wskaże inaczej, należy przestrzegać dawkowania Olit spray do jamy ustnej i gardła podanego w ulotce.
Zaleca się stosowanie jednorazowo 2–3 doz preparatu. Wyrób medyczny można stosować 3 razy dziennie. Nie wszyscy jednak mogą
stosować wyrób medyczny Olit spray do jamy ustnej i gardła. Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość pacjenta na chociaż jeden ze
składników preparatu.

Skład
olej z rokitnika zwyczajnego (Oleum Hippophaes), olejowy ekstrakt z kwiatu nagietka (Oleum Calendulae), olejek tymiankowy (Oleum
Thymi) i ekstrakt z rozmarynu (Extractum Rosmarini)

Wskazania i działanie
Wyrób medyczny Olit spray jest produktem opracowanym na bazie oleju i zawiera naturalne olejki, które pokrywają jamę ustną i błonę
śluzową gardła. Pomaga w utrzymaniu wilgotności i elastyczności błony śluzowej, zmniejsza dolegliwości i ból, zmniejsza uczucie
drapania i chropowatości w gardle ułatwiając połykanie. Preparat wskazany po ukończeniu 2 roku życia.

SKŁADNIKI AKTYWNE

Olejek tymiankowy – naturalny antyoksydant, o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbakteryjnym i przeciwgrzybiczym.
Ekstrakt z rozmarynu – naturalny antyoksydant o działaniu przeciwbólowym, przeciwbakteryjnym i przeciwgrzybiczym.
Olej z rokitnika – stymuluje procesy regeneracji (regeneracja błony śluzowej).
Olejowy ekstrakt z kwiatu nagietka – powstrzymuje infekcje, odgrywa rolę miejscowego środka przeciwbakteryjnego, działa
przeciwgrzybiczo i przeciwwirusowo.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Stany zapalne gardła
przewlekły nieżyt gardła – atroficzny nieżyt śluzówki
pomocniczo w ostrych stanach zapalnych gardła w celu nawilżenia błony śluzowej i działania przeciwbólowego

W stanach suchości jamy ustnej i gardła
zaburzona produkcja śliny
odczuwalna suchość jamy ustnej u osób starszych lub osób intensywnie używających swojego głosu

W celu zmniejszenia podrażnienia jamy ustnej i błony śluzowej gardła w stanach obniżonej odporności
w trakcie i po antybiotykoterapii
w trakcie terapii przeciwnowotworowej
w przypadkach zakażeń drożdżakami – kandydozy, afty

Pomocniczo w stanach po zabiegach operacyjnych

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu

Dawkowanie
3 razy dziennie po 2-3 dozy

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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