
Efektívna terapia 
orofaryngeálnej sliznice

OTORIG® ústny sprej s unikátnou zložkou OzoilE® je 
zdravotnícka pomôcka určená na prevenciu a podporu 
liečby akútnych i chronických ochorení orofaryngeálnej 
sliznice, ktoré sú charakterizované zápalom, 
podráždením, opuchom, pálením, svrbením, ťažkosťami 
s prehĺtaním, oxidačným stresom. Inovatívne zloženie 
vytvára lipidový film, ktorý chráni mikrobiotu a obnovuje 
optimálny stav sliznice ústnej dutiny.

HLAVNÉ ZLOŽKY:
OzoilE® (stabilné ozonidy), voda (ozonizovaná), mentol, 
sorbitol, glycerín.

OZOILE®
Pôsobí na podráždené a svrbiace tkanivo, ktoré dodáva kyslík. 
Vytvára prostredie, ktoré zabraňuje zmenám mikrobioty 
sliznice. Pôsobí proti zápalu, začervenaniu, svrbeniu, páleniu, 
opuchom, odlupovaniu a degeneratívnym procesom. 
MENTOL
Osviežujúci a analgetický efekt. S expektoračnými vlastnosťami, 
antitusikum. 
SORBITOL
Prírodné sladidlo. Stimuluje slinenie, zvlhčuje sliznice. 
GLYCERÍN
Zvlhčuje sliznice a má zvláčňujúci účinok. Chráni receptory proti 
dráždeniu ku kašľu.
INDIKÁCIE
OTORIG® ústny sprej s OzoilE® je zdravotnícka pomôcka určená 
na prevenciu a podporu liečby akútnych i chronických ochorení 
orofaryngeálnej sliznice. Vytvára ochranný lipidový film proti 
vonkajšiemu podráždeniu a proti pôsobeniu nepriaznivých 
vplyvov životného prostredia, bráni negatívnej zmene 
mikrobioty. OTORIG ® ústny sprej je odporúčaný na ošetrenie 
ochorení sliznice úst, ďasien a hrdla, vyznačujúce sa silným 
podráždením, zápalom, opuchom, pálením, svrbením, 
ťažkosťami s prehĺtaním, pri oxidačnom strese rôznej etiológie, 
pri chrapote a kašli rôzneho typu, pri chrípkovej 
symptomatológii alebo pri prechladnutí.

Je  vhodný  aj  na   ošetrenie   slizníc    po   chirurgickom   zákroku 
v oblasti ORL. Inovatívne zloženie OTORIG® ústny sprej s OzoilE® 
vytvára ochrannú bariéru, ktorá okamžite poskytuje úľavu, 
zachováva mikrobiotu a obnovuje optimálny stav sliznice ústnej 
dutiny.

AKO POUŽÍVAŤ 
OTORIG ® ústny sprej je vybavený dvoma vymeniteľnými 
dávkovačmi:
- klasický rozprašovač, ktorého rozptyl pokryje väčšiu plochu 
sliznice
- dávkovač hrdla pre cielený vstrek Nastriekajte prípravok 
priamo na postihnuté miesto, 3–4 vstreky 4–5krát denne alebo 
podľa pokynov lekára. Doba liečby je závislá na rýchlosti reakcie 
organizmu na liečbu.

UPOZORNENIE
Uchovávajte mimo dosahu detí. Nepoužívajte po vypršaní 
exspirácie.  Nepoužívajte, ak je obal poškodený. Vyhnite sa 
kontaktu s očami. V prípade náhodného kontaktu dôkladne 
opláchnite vodou. Nie sú známe žiadne prípady alergických 
reakcií alebo vedľajších účinkov. Ak by nastali, prerušte 
používanie lieku a obráťte sa na svojho lekára. Pred použitím 
zdravotníckej pomôcky si dobre umyte ruky. Po použití 
starostlivo fľaštičku uzavrite. Skladujte na chladnom a suchom 
mieste, mimo dosahu tepla a priameho slnečného žiarenia. 
Dátum exspirácie sa vzťahuje iba na neporušený a správne 
skladovaný produkt. Spotrebujte najlepšie do 6 mesiacov po 
prvom otvorení. REV. 01 02/2021
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BALENIE
flaštička 20 ml 

BEZ LEPKU
BEZ FARBÍV
BEZ ALERGÉNOV

ZDRAVOTNÍCKA POMÔCKA

ÚSTNY SPREJ

Stabilné Ozonidy
UNIKÁTNY PATENT



OTORIG® ústní sprej s unikátní složkou OzoilE® je 
zdravotnický prostředek určený pro prevenci a podporu 
léčby akutních i chronických onemocnění orofaryngeální 
sliznice, která jsou charakterizovaná zánětem, 
podrážděním,    otokem,    pálením,    svěděním,    potížemi 
s polykáním, oxidačním stresem různé etiologie. 
Inovativní složení vytváří lipidový film, který chrání 
mikrobiotu a obnovuje optimální stav sliznice ústní dutiny.

HLAVNÍ SLOŽKY:
OzoilE® (stabilní ozonidy), voda (ozonizovaná), mentol, 
sorbitol, glycerin.

OZOILE®
Působí na podrážděnou a svědivou tkáň, které dodává kyslík. 
Vytváří prostředí, které zabraňuje změnám mikrobioty 
sliznice. Působí proti zánětu, zarudnutí, svědění, pálení, 
otokům, odlupování a degenerativním procesům. 
MENTOL
Osvěžující a analgetický efekt. S expektoračními vlastnostmi, 
antitusikum.
SORBITOL
Přírodní sladidlo. Stimuluje slinění, zvlhčuje sliznice. 
GLYCERIN
Zvlhčuje sliznice a má zvláčňující účinek. Chrání receptory 
proti dráždění ke kašli.
INDIKACE
OTORIG® ústní sprej s OzoilE® je zdravotnický prostředek 
určený pro prevenci a podporu léčby akutních i chronických 
onemocnění orofaryngeální sliznice. Vytváří ochranný 
lipidový film proti vnějšímu podráždění a proti působení 
nepříznivých vlivů životního prostředí, brání negativní změně 
mikrobioty. OTORIG® ústní sprej je doporučen na ošetření 
onemocnění sliznice úst, dásní a hrdla, vyznačující se silným 
podrážděním, zánětem, otokem, pálením, svěděním, 
potížemi s polykáním, při oxidačním stresu různé etiologie, 
při chrapotu a kašli různého typu, při chřipkové 
symptomatologii nebo při prochladnutí. 

Je  vhodný  také  k  ošetření  sliznic   po   chirurgickém   zákroku 
v oblasti ORL. Inovativní složení OTORIG® ústní sprej s OzoilE® 
vytváří ochrannou bariéru, která okamžitě poskytuje úlevu, 
zachovává mikrobiotu a obnovuje optimální stav sliznice 
dutiny ústní.

JAK POUŽÍVAT
OTORIG ® ústní sprej je vybaven dvěma vyměnitelnými 
dávkovači:
- klasický rozprašovač, jehož rozptyl pokryje větší plochu sliznice
- dávkovač hrdla pro cílený vstřik
Nastříkejte přípravek přímo na postižené místo, 3–4 vstřiky 4–
5krát denně nebo podle pokynů lékaře.
Doba léčby je závislá na rychlosti reakce organismu na léčbu.

UPOZORNĚNÍ
Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte po vypršení 
expirace. Nepoužívejte, pokud je obal poškozený. Vyhněte se 
kontaktu s očima. V případě náhodného kontaktu důkladně 
opláchněte vodou. Nejsou známy žádné případy alergických 
reakcí nebo vedlejších účinků. Pokud by nastaly, přerušte 
používání přípravku a obraťte se na svého lékaře. Před použitím 
zdravotnického přípravku si dobře umyjte ruce. Po použití 
pečlivě lahvičku uzavřete. Skladujte na chladném a suchém 
místě, mimo dosah tepla a přímého slunečního záření. Datum 
expirace se vztahuje pouze na neporušený a správně skladovaný 
produkt. Spotřebujte nejlépe do 6 měsíců po prvním otevření.

BALENÍ
Lahvička 20 ml. 
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Efektivní terapie 

orofaryngeální sliznice

UNIKÁTNÍ PATENT
Stabilní Ozonidy

ÚSTNÍ SPREJ BEZ LEPKU
BEZ BARVIV
BEZ ALERGENŮ
BEZ ALKOHOLU

ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK

Výhradní distributor
pro ČR a SR

EMPOLAS s.r.o.
Česká republika

info@empolas.com
www.ozonidy.cz
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