Efektivní terapie
nosní sliznice
s
NOSNÍ SPREJ

Unikátní patent
Stabilní Ozonidy
Otorig® nosní sprej je zdravotnický prostředek k uvolnění, ochraně, redukci mikrobů a čistění
nosních dutin. Je určen pro prevenci a podporu léčby akutních i chronických afekcí nosohltanu, při
podráždění, otoku, svědění, pálení, nadměrné tvorbě hlenu. Otorig® vytváří ochranný
mukoadhezivní lipidový film a napomáhá k obnovení optimálního stavu nosní sliznice.
HLAVNÍ SLOŽKY
Ozoile® (stabilní Ozonidy), Voda (Ozonizovaná), Mentol, Chlorid sodný.
OZOILE®
Působí na podrážděnou a svědivou tkáň, které dodává kyslík a vytváří prostředí, které zabraňuje
změnám mikrobioty sliznice. Působí proti zarudnutí, svědění, pálení, otoku, deskvamaci a proti
rozvoji degenerativních procesů.
MENTOL
Osvěžující, analgetický a ulevující efekt.
CHLORID SODNÝ
Jeho přítomnost v roztoku podporuje osmózu vody z překrvené sliznice a tím uvolňuje hlen a
usnadňuje jeho odstranění.
JAK FUNGUJE
Otorig® nosní sprej s Ozoile® je ochranný, dekongesční a antimikrobiální zdravotnický prostředek pro
nosní sliznice, speciálně určený k prevenci a léčbě akutních i chronických nasofaryngeální afekcí,
charakterizovaných podrážděním, otokem, svěděním, pálením, nadměrnou tvorbou hlenu. Inovativní
složení, které pomáhá v případě chřipkového syndromu způsobeného nachlazením, alergiemi nebo
látkami ve znečištěném životním prostředí a také před a po chirurgických zákrocích v oblasti ORL.
Otorig® nosní sprej uvolňuje nosní cesty, snižuje zduření sliznice a reguluje sekreci pomocí osmotické
výměny, uvolňuje hlen a usnadňuje jeho odstranění. Jeho složení s Ozoile® udržuje sliznici dobře
hydratovanou a má důležitý antimikrobiální a ochranný účinek.
Efektívna terapia
nosovej sliznice
s

Vytváří mukoadhezivní lipidový film, který chrání sliznici před negativními změna
mi mikrobioty, čímž zlepšuje stav nosních dutin.
JAK POUŽÍVAT
1) Odstraňte průhledný ochranný kryt (a) a rozprašovač (b)
tahem nahoru.
2) Nasaďte dávkovač nosního spreje (c) na píst.
Aplikujte Otorig® nosní sprej dle potřeby 1 nebo 2 vstřiky do každé nosní dírky, jemně se
vysmrkejte a poté opakujte aplikaci znovu.

Doporučujeme přípravek používat vícekrát během dne, můžete i s krátkým časovým r ozestupem.
Před spaním opakujte aplikaci. Dávkovač po každém použití opláchněte p roudem horké vody a
zakryjte ochranným víčkem. Protože se jedná o přírodní produkt a jeho farmakologický
mechanismus účinku není návykový, lze Otorig používat často a dlouhodobě.
VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ
Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte po vypršení expirace. Nepoužívejte je-li obal poškozený.
Vyhněte se kontaktu s očima, v případě náhodného vniknutí, důkladně opláchněte vodou. Případy
přecitlivělosti nebo vedlejších účinků nejsou známy, pokud se však objeví, přípravek dále
nepoužívejte a poraďte se s lékařem. Před použitím zdravotnického prostředku si důkladně umyjte
ruce. Po použití lahvičku řádně uzavřete. Přípravek uchovávejte na suchém místě mimo zdroje tepla a
slunečního záření. Datum expirace se vztahuje na nedotčený a dokonale uchovaný přípravek.
Po otevření spotřebujte do 6 měsíců.
Zdravotnický prostředek.
BALENÍ
Výhradní distributor pro ČR a SR
Lahvička 20 ml.
EMPOLAS s.r.o., Česká republika
35°C
info@empolas.com
5°C
www.ozonidy.cz
BEZ LEPKU
BEZ ALERGENŮ
BEZ BARVIV
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čím zlepšuje stav nosových dutín.
AKO POUŽÍVAŤ
1) Odstráňte priehľadný ochranný kryt (a) a rozprašovač (b)
ťahom nahor.

NOSOVÝ SPREJ

Unikátny patent
Stabilné Ozonidy

Otorig® nosový sprej je zdravotnícka pomôcka k uvoľneniu, ochrane, redukcii mikróbov a čisteniu
nosových dutin. Je určený na prevenciu a podporu liečby akútnych i chronických afekcií nosohltanu,
pri podráždení, opuchu, svrbení, pálení, nadmernej tvorbe hlienu. Otorig® vytvára ochranný
mukoadhezívny lipidový film a napomáha k obnoveniu optimálneho stavu nosovej sliznice.
HLAVNÉ ZLOŽKY
Ozoile® (stabilné ozonidy), Aqua (ozonizovaná voda), Mentol, Chlorid sodný.
OZOILE®
Pôsobí na podráždené a svrbivé tkanivo, ktorému dodáva kyslík a vytvára prostredie, ktoré
zabraňuje zmenám mikrobioty sliznice. Pôsobí proti začervenaniu, svrbeniu, páleniu, opuchu,
deskvamácii a proti rozvoju degeneratívnych procesov.
MENTOL
Osviežujúci, analgetický a uľavujúci efekt.
CHLORID SODNÝ
Jeho prítomnosť v roztoku podporuje osmózu vody z prekrvenej sliznice a tým uvoľňuje hlien a
uľahčuje jeho odstránenie.
AKO FUNGUJE
Otorig® nosový sprej s Ozoile® je ochranná, dekongesčná a antimikrobiálna zdravotnícka pomôcka pre
nosovú sliznicu, špeciálne určená na prevenciu a liečbu akútnych i chronických nasofaryngeálnych
afekcií, charakterizovaných podráždením, opuchom, svrbením, pálením, nadmernou tvorbou.
Inovatívne zloženie, ktoré pomáha v prípade chrípkového syndrómu spôsobeného prechladnutím,
alergiami alebo látkami v znečistenom životnom prostredí a tiež pred a po chirurgických zákrokoch v
oblasti ORL. Otorig® nosový sprej uvoľňuje nosové cesty, znižuje zdurenie sliznice a reguluje sekréciu
pomocou osmotickej výmeny, uvoľňuje hlien a uľahčuje jeho odstránenie. Jeho zloženie s Ozoile®
udržuje sliznicu dobre hydratovanú a má dôležitý antimikrobiálny a ochranný účinok. Vytvára
mukoadhezívny lipidový film, ktorý chráni sliznicu pred negatívnymi zmenami mikrobioty,

2) Nasaďte dávkovač nosového spreja (c) na piest.
Aplikujte Otorig® nosový sprej podľa potreby 1 alebo 2 vstreky do každej nosovej dierky, jemne sa
vysmrkajte a potom opakujte aplikáciu znova.

Odporúčame prípravok používať viackrát počas dňa, môžete aj s krátkym časovým rozostupom.
Pred spaním opakujte aplikáciu. Dávkovač po každom použití opláchnite prúdom horúcej vody a
zakryte ochranným viečkom. Pretože sa jedná o prírodný produkt a jeho farmakologický
mechanizmus účinku nie je návykový, je možné Otorig používať často a dlhodobo.
VAROVANIE A UPOZORNENIE
Uchovávajte mimo dosahu detí. Nepoužívajte po vypršaní exspirácie. Nepoužívajte, ak je obal
poškodený. Vyhnite sa kontaktu s očami, v prípade náhodného vniknutia, dôkladne opláchnite
vodou. Prípady precitlivenosti alebo vedľajších účinkov nie sú známe, pokiaľ sa však objavia,
prípravok ďalej nepoužívajte a poraďte sa s lekárom. Pred použitím zdravotníckej pomôcky si
dôkladne umyte ruky. Po použití fľaštičku riadne uzavrite. Prípravok uchovávajte na suchom
mieste mimo zdrojov tepla a slnečného žiarenia. Dátum exspirácie sa vzťahuje na nedotknutý a
dokonale uchovaný prípravok. Po otvorení spotrebujte do 6 mesiacov.
BALENIE
Fľaštička 20 ml
35°C
5°C
BEZ LEPKU
BEZ ALERGÉNOV
BEZ FARBÍV
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Zdravotnícka pomôcka.
Výhradný distribútor pre ČR a SR
EMPOLAS s.r.o., Česká republika
info@empolas.com
www.ozonidy.sk

