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Orogermina spray do gardła x 1 zestaw (2 x 10 ml)
(sprzedajemy wyłącznie do odbioru osobistego)
 

Cena: 36,10 PLN

Opis słownikowy

Dostępność dostępny w 2-3 dni robocze

Opakowanie 1 zestaw

Postać Aerozole

Producent DMG

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Orogermina spray do gardła obejmuje roztwór w butelkach oraz proszek w saszetkach, które należy zmieszać, a
następnie rozpylić do gardła. Jest to produkt przeznaczony dla pacjentów dorosłych oraz dzieci. Na co jest Orogermina spray do
gardła? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego jest przywracanie naturalnej bariery biologicznej saprofitów mikroflory gardła.
Preparat wskazany jest po antybiotykoterapii (miejscowej i doustnej), by odtworzyć odpowiedni stan mikroflory gardła. Można stosować
go również w celu zapobiegania infekcjom gardła oraz migdałków. Wyrób medyczny wskazany jest we wszelkich innych przypadkach,
gdy konieczne jest odtworzenie mikroflory gardła, w tym, chociażby przy jego przewlekłym uszkodzeniu związanym z substancjami
drażniącymi czy dymem papierosowym, a także przy miejscowym leczeniu preparatami do gardła.

W opakowaniu znajduje się 1 zestaw Orogermina spray do gardła. W skład zestawu wchodzą 2 buteleczki, każda zawierająca 10 ml
roztworu, a także 2 saszetki, każda zawierająca 1,15 g liofilizatu, a oprócz tego 2 pompki rozpylające. W skład 1 saszetki wyrobu
medycznego wchodzi min. 125 x 109 CFU/g liofilizowanego Streptococcus salivarius 24SMBc i Streptococcus oralis 89a oraz
substancja przeciwzbrylająca. W skład roztworu w butelce wchodzi natomiast kopolimer PEG/PPG, fruktoza oraz dimetykon PEG-14, a
dodatkowo cytrynian potasu, kwas cytrynowy, aromat oraz woda oczyszczona.

Przed zastosowaniem wyrobu medycznego należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Wyrób medyczny powinien
być przyjmowany zgodnie z zaleceniami zawartymi w ulotce, chyba że lekarz je zmodyfikuje. Rekomendowane dawkowanie sprayu do
gardła Orogermina to 2 rozpylenia dziennie przez 30 dni. Na okres 30-dniowej terapii powinny wystarczyć 2 butelki znajdujące się w
opakowaniu, przy czym drugą butelkę należy przygotować dopiero po skończeniu pierwszej. Każdorazowo zaleca się zmieszanie
roztworu znajdującego się w 1 butelce z proszkiem znajdującym się w 1 saszetce. Po zamontowaniu pompki rozpylającej można
korzystać ze sprayu do gardła Orogermina przez 15 dni, po czym należy w ten sam sposób przygotować kolejną butelkę produktu i
kontynuować terapię przez kolejnych 15 dni. Zalecane jest powtarzanie terapii przez minimum 3 miesiące.

Nie wszyscy pacjenci powinni stosować wyrób medyczny Orogermina spray do gardła. Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu,
jeśli pacjent jest nadwrażliwy na chociaż jeden z jego składników. Nie należy używać wyrobu medycznego przy wrodzonym lub nabytym
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niedoborze odporności. Nie jest również wskazany, jeśli pacjent ma chorobę nowotworową, jest w czasie chemioterapii lub ma założony
cewnik do żyły centralnej. Przeciwwskazane jest również stosowanie sprayu do gardła Orogermina przez pacjentów z zapaleniem
wsierdzia, a także tych, którzy zapalenie wsierdzia już przebyli. Poza tym produkt nie powinien być przyjmowany przez osoby zmagające
się z chorobami serca, które mogą prowadzić do zapalenia wsierdzia.

Skład
Jedna saszetka zawiera: Liofilizowany Streptococcus salivarius 24SMBc i Streptococcus oralis 89a (min. 125 x 109 CFU/g), substancję
przeciwzbrylającą.
Jedna butelka zawiera: Kopolimer PEG/PPG, fruktozę, dimetykon PEG-14, cytrynian potasu, kwas cytrynowy, aromat, wodę oczyszczoną
CFU - (colony forming unit) - jednostka tworząca kolonię

Zawartość zestawu: 
2 buteleczki o pojemności 10 ml roztworu, 2 saszetki zawierające po 1,15 g liofilizatu, 2 pompki rozpylające do gardła.

Wskazania i działanie
Orogermina to wyrób medyczny o działaniu mechanicznym, przeznaczony do przywracania naturalnej bariery biologicznej tworzonej
przez saprofity stanowiące prawidłową florę bakteryjną.
Wskazania do stosowania Orogermina:

zapobieganie infekcjom gardła i migdałków
po miejscowej i/lub doustnej antybiotykoterapii, w celu ułatwienia odtworzenia prawidłowej flory bakteryjnej gardła
we wszystkich przypadkach, gdy konieczne jest przywrócenie prawidłowej flory bakteryjnej gardła (miejscowe leczenie
preparatami do gardła, przewlekłe uszkodzenie wywołane przez dym papierosowy lub substancje drażniące, itp.)

Przeciwwskazania
Nie stosować produktu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu, u osób z wrodzonym lub nabytym
niedoborem odporności, z chorobami nowotworowymi, otrzymujących chemioterapię lub z założonym cewnikiem do żyły centralnej. W
przebiegu lub po przebyciu zapalenia wsierdzia i/lub w przypadku chorób serca predysponujących do rozwoju zapalenia wsierdzia.

Dawkowanie
Opakowanie zawiera: 2 butelki, 2 saszetki i 2 pompki rozpylające. Zaleca się każdorazowe przygotowanie jednej butelki z preparatem
bezpośrednio przed zastosowaniem (jedna butelka, jedna saszetka i jedna pompka rozpylająca). Przygotowany preparat należy zużyć w
ciągu 15 dni od jego rozpuszczenia oraz przechowywać w lodówce.
Dorośli i dzieci:
zaleca się 2 rozpylenia raz dziennie przez kolejnych 30 dni, zużywając obie butelki. Druga butelkę z preparatem należy przygotować w
odstępie 15 dni od przygotowania pierwszej z nich (następnego dnia po zużyciu pierwszej butelki).
Zaleca się powtarzanie terapii przez co najmniej 3 miesiące lub postępowanie zgodnie z zaleceniem lekarza.

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