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Инструкция Обліпихова олія по 50 мл у флаконі
УВАГА! Уся інформація узята з відкритих джерел і надається виключно в ознайомлювальних
цілях.

Обліпихова олія по 50 мл у флаконі

Діюча речовина: Прочие средства для лечения кислотно-зависимых заболеваний
Лікарська форма: Олія
Фармакотерапевтична группа: Средства, влияющие на пищеварительную систему и
метаболизм. Препараты для леч. кислотозависимых заб.

Склад
діюча речовина: Hippophacae oleum;
1 флакон містить обліпихи олії із вмістом каротиноїдів не менше 180 мг % - 50 мл.

Лікарська форма
Основні фізико-хімічні властивості: олійна рідина, оранжево-червоного кольору з характерним
запахом. Допускається незначний осад, розчинний при нагріванні до 40 ºС.

Фармакотерапевтична група
Засоби, що впливають на травну систему та метаболізм. Засоби для лікування кислотозалежних
захворювань. Код АТХ А02Х.

Фармакологічні властивості
Фармакодимаміка. Препарат рослинного походження, олія з плодів обліпихи. Зменшує
шкідливу дію токсинів, перекисів, інших агресивних факторів і захищає клітинні оболонки,
внутрішньоклітинні структури завдяки наявності у складі природних біологічно активних
речовин. Препарат стимулює процеси загоєння при ураженнях шкіри і слизових оболонок,
чинить певну антибактеріальну (пригнічує ріст бактерій), обволікаючу та жовчогінну дію.
Обліпихова олія сприятливо впливає на процеси клітинного живлення, роботу органів
травлення.
Фармакокінетика. Інтенсивність всмоктування препарату залежить від способу застосування.
Продукти обміну обліпихової олії при застосуванні внутрішньо виводяться з калом і сечею.

Показання
Місцево, зовнішньо застосовувати при лікуванні опіків, пролежнів, променевих уражень шкіри
та слизових оболонок, гінекологічних захворювань (кольпітів, ендоцервіцитів, ерозій шийки
матки), захворювань прямої кишки (ерозивно-виразкових, атрофічних та інших патологій
прямої кишки, тріщин анусу, геморою).
Внутрішньо приймати у складі комплексного лікування патології стравоходу, виразкової
хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки.
У формі інгаляцій застосовувати при лікуванні хронічних запальних захворювань верхніх
дихальних шляхів (носоглотки, голосових зв'язок, трахеї, бронхів).
Місцево препарат застосовувати для лікування хронічної та у відновлювальний період (після
гострої) патології: мигдаликів (тонзилітів, ангін), гайморових порожнин (гайморитів), рогових
оболонок очей (кератитів), сполучних оболонок очей (кон’юктивітів), при запаленні країв повік
(блефаритів), при виразках рогівки ока.

Протипоказання
Індивідуальна непереносимість препарату. При прийомі внутрішньо препарат протипоказаний
при запальних процесах жовчного міхура, печінки, підшлункової залози, жовчокам′яній
хворобі.

Особливі заходи безпеки
Препарат слід з обережністю застосовувати хворим, схильним до алергічних реакцій. Перед
застосуванням збовтувати.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Патологічний вплив на організм людини через взаємодію обліпихової олії з іншими
лікарськими засобами не описаний.

Особливості застосування
Застосування у період вагітності або годування груддю. З обережністю застосовують
препарат у вагітних жінок та жінок, які годують груддю. У період вагітності або годування
груддю препарат можна застосовувати у разі, коли, на думку лікаря, очікувана користь для

матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими
механізмами. Не впливає.

Спосіб застосування та дози
Препарат застосовувати зовнішньо, внутрішньо або у вигляді інгаляцій.
При захворюваннях шкіри препарат використовувати зовнішньо, через день, у вигляді
масляних пов’язок після очищення ураженої поверхні шкіри від некротичних тканин до появи
ділянок тканинної регенерації.
При гінекологічних захворюваннях – кольпітах, ендоцервіцитах – ватними тампонами,
змоченими в обліпиховій олії, змащувати стінки піхви, піхвову частину та канал шийки матки
(після їх попередньої обробки); при ерозії шийки матки застосовувати ватні тампони, рясно
змочені олією (тампон щільно притискати до місця ерозії, процедуру заміни тампонів
проводити щодня). Курс лікування кольпіту становить 10-15 процедур, ендоцервіциту та ерозії
шийки матки становить 8-12 процедур. У разі необхідності курс лікування можна повторити
через 4-6 тижнів.
При захворюваннях прямої кишки – тріщинах анусу, геморої – ватними тампонами, змоченими
в обліпиховій олії, змащувати анус і гемороїдальні вузли; при ерозивно-виразкових, атрофічних
та інших патологіях прямої кишки олію вводити у її просвіт за допомогою мікроклізми
(попередньо зробивши очисну клізму). Курс лікування – 10-12 процедур. У разі необхідності
курс лікування можна повторити через 4-6 тижнів.
При патології стравоходу, при виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої кишки приймати
усередину, по 1 чайній ложці, 2-3 рази на день. Курс лікування становить 3-4 тижні. У разі
необхідності курс лікування можна повторити через 4-6 тижнів.
При захворюваннях ЛОР-органів – хронічному тонзиліті, стану після ангіни, хронічному
фарингіті – ватними тампонами, змоченими в обліпиховій олії, змащувати мигдалики, глотку;
при хронічному гаймориті змочені в олії марлеві турунди вводити у зовнішні носові ходи
(попередньо прочистивши їх). Курс лікування становить 8-10 процедур. При необхідності курс
лікування можна повторити через 4-6 тижнів.
При захворюваннях верхніх дихальних шляхів препарат застосовувати у вигляді інгаляцій, в
умовах медичних закладів.
Діти. Дітям препарат застосовувати після оцінки лікарем співвідношення користь/ризик.

Передозування
При передозуванні можливе виникнення нудоти, блювання, головного болю, сплутаності
свідомості, судом, діареї, шкірного висипу, десквамації епітелію. Може розвиватися олігурія. В
окремих випадках виникають шокові стани.
У такому випадку необхідне промивання шлунка, призначення активованого вугілля чи інших
адсорбентів та відповідна симптоматична терапія.

Побічні реакції
Можлива індивідуальна непереносимість препарату; з боку шлунково-кишкового тракту
можлива гіркота у роті (при внутрішньому застосуванні), діарея; з боку імунної системи
можливі алергічні реакції, шкірні висипи, гіперемія, свербіж, набряк шкіри, відчуття печіння
(при зовнішньому застосуванні); при інгаляційному способі застосування можливе порушення
дихання через спазм бронхів, надмірне виділення слини.

Термін придатності
1,5 року.

Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 ˚С. Зберігати у недоступному
для дітей місці.

Упаковка
По 50 мл у флаконах.

Категорія відпуску
Без рецепта.

Виробник
Дочірнє підприємство «Агрофірма «Ян» приватного підприємства «Ян».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження
діяльності
13643, Україна, Житомирська обл., Ружинський р-н, с. Немиринці, вул. Дзержинського, 58.

Заявник
Дочірнє підприємство «Агрофірма «Ян» приватного підприємства «Ян».
Місцезнаходження заявника та/або представника. 13643, Україна, Житомирська обл.,
Ружинський р-н, с. Немиринці, вул. Дзержинського, 58.
Увага ! Текст опису препарату "Обліпихова олія по 50 мл у флаконі" надано для загальної
інформації та ознайомлення. Даний опис є спрощеним варіантом офіційною анотації до ліків.
Перед придбанням і використанням препарату обов'язково зверніться до лікаря і отримайте
професійні рекомендації . Даний текст розміщений на порталі суто для ознайомлювальних
цілей і не може слугувати приводом для самолікування. Тільки лікар може виносити рішення
про призначення тих чи інших ліків, визначати дозу та графік прийому.

