
Обліпихова олія

Склад лікарського засобу

діюча речовина: Hippophacae оleum;

100 г  олії  містить  суми  каротиноїдів (у  перерахунку  на  β-каротин)  не
менше 130 мг %.

Лікарська форма

Олійна  рідина,  оранжево-червоного  кольору  з  характерним запахом.
Допускається незначний осад, розчинний при нагріванні до 40 °С.

Фармакотерапевтична група

Засоби, що впливають на травну систему та метаболізм. Інші засоби для
лікування кислотозалежних захворювань. Код АТС А02Х.

Препарат  рослинного  походження,  олія  з  плодів  обліпихи.  Зменшує
пошкоджуючу дію  токсинів,  перекисів,  інших  агресивних  факторів  і
захищає  клітинні  оболонки,  внутрішньоклітинні  структури  завдяки
наявності  в  складі  природних  біологічно  активних  речовин.  Препарат
стимулює процеси загоєння при ураженнях шкірних покривів 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.  Дослідження  фармакокінетики  препарату  не
проводилося,  тому  що  препарат  містить  різні  біологічно  активні
речовини.

Інтенсивність  всмоктування  препарату  залежить  від  способу
застосування.  Продукти  обміну  обліпихової  олії  при  застосуванні
всередину виводяться з калом і сечею. 

Показання до застосування

Обліпихову олію застосовують зовнішньо при лікуванні опіків, пролежнів,
променевих  уражень  шкіри  й  слизових  оболонок,  гінекологічних
захворювань  (кольпітів,  ендоцервіцитів,  ерозій  шийки  матки),
проктологічної  патології  (ерозивно-виразкових,  атрофічних  і  інших
патологій  прямої  кишки,  тріщини  анусу,  геморою).  Внутрішньо
приймають  у  складі  комплексного  лікування  патології  стравоходу,
виразкової хвороби шлунка й дванадцятипалої кишки. У формі інгаляцій
застосовують  при  лікуванні  хронічних  запальних  захворювань  верхніх
дихальних шляхів (носоглотки, голосових зв'язок, трахеї, бронхів).



Місцево  препарат  застосовують  для  лікування  хронічної  та  у
відновлювальний  період  після  гострої  патології  мигдаликів  (тонзилітів,
ангін),  гайморових  порожнин  (гайморитів),  рогових  оболонок  очей
(кератитів),  сполучних  оболонок  очей  (кон’юнктивітів),  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, жовчнокам'яній хворобі.

Особливі застереження

Препарат  слід  з  обережністю застосовувати  у  хворих,  схильних  до
алергічних реакцій.

З обережністю застосовують препарат у дітей, вагітних жінок і матерів-
годувальниць.

Перед застосуванням збовтувати.

Спосіб застосування й дози.

Препарат застосовують зовнішньо, внутрішньо чи у вигляді інгаляцій.

При  патологічних  процесах  шкіри  препарат  використають  зовнішньо,
через  день,  у  вигляді  масляних  пов'язок  після  очищення  ураженої
поверхні  шкіри  від  некротичних  тканин  до  появи  ділянок  тканинної
регенерації.

При гінекологічних захворюваннях – кольпіти, ендоцервіцити – ватними
тампонами, змоченими в обліпиховій олії, змащують стінки піхви, піхвову
частину й канал шийки матки (після їх попередньої обробки); при ерозії
шийки матки застосовують ватні тампони, рясно змочені олією (тампон
щільно  притискають  до  місця  ерозії,  процедуру  заміни  тампонів
проводять щодня). Курс лікування кольпіту становить 10 - 15 процедур,
ендоцервіциту  та  ерозії  шийки  матки  становить  8  -  12  процедур.  За
необхідності курс лікування можна повторити через 4 - 6 тижнів.

При проктологічних захворюваннях – тріщини анусу, геморой – ватними
тампонами, змоченими в обліпиховій олії, змащують анус і гемороїдальні
вузли; при патологічних процесах прямої кишки олію вводять у її просвіт
за допомогою мікроклізми (попередньо зробивши очисну клізму).  Курс
лікування  –  10  -  12  процедур.  За  необхідності  курс  лікування  можна
повторити через 4 - 6 тижнів.

При  патології  стравоходу,  при  виразковій  хворобі  шлунка  й
дванадцятипалої  кишки  препарат  приймають  усередину,  по  1  чайній
ложці, 2 - 3 рази на день. Курс лікування перерахованих захворювань
становить 3 - 4 тижні. За необхідності курс лікування можна повторити
через 4 - 6 тижнів.

При  патології  ЛОР-органів  –  хронічний  тонзиліт,  стан  після  ангіни,
хронічний фарингіт – ватними тампонами, змоченими в обліпиховій олії ,



змащують  мигдалики,  глотку;  при  хронічному  гаймориті  змочені  в
олії марлеві  турунди  вводять  у  зовнішні  носові  ходи  (попередньо
звільнивши  їх  від  вмісту).  Курс  лікування  при  патології  ЛОР-органів
становить  8  -  10  процедур.  При  необхідності  курс  лікування  можна
повторити через 4 - 6 тижнів.

При захворюваннях верхніх дихальних шляхів препарат застосовують у
вигляді інгаляцій, в умовах медичних закладів. При захворюванні очей
Обліпихову олію застосовують за призначенням й під наглядом лікаря.

Передозування

При передозуванні  можливо  виникнення  нудоти,  блювання,  головного
болю,  сплутаності  свідомості,  судом,  проносу,  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 ефекти

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

Взаємодія  з  іншими  лікарськими  засобами  та  інші  види
взаємодій

Патологічний вплив на організм людини через взаємодію обліпихової олії
з іншими лікарськими засобами не описаний.

Термін придатності

2 роки.

Умови зберігання

Зберігати в захищеному від світла місці при температурі від 8°С до 15° С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 30 мл, 50 мл або 100 мл у флаконах.

Категорія відпуску

Без рецепта.



Назва і місцезнаходження виробника

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фітолік».

Україна, 76026, м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, 183, корп. 1.

Інструкція  препарату  Обліпихова  олія  представлена  виключно  з
ознайомчою метою. Кваліфіковану допомогу в призначенні Обліпихової
олії з метою лікування, його дозування, схему лікування, протипоказання
і сумісність з іншими медикаментами, може надати тільки ваш лікуючий
лікар. Пам'ятайте, самолікування небезпечне для вашого здоров'я!
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