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Příbalová informace - VP
Informace pro použití, čtěte pozorně!

OILATUM EMOLLIENT
Přísada do koupele 

Dříve než začnete přípravek Oilatum Emollient používat, přečtěte si, prosím, tento leták. 
Jestliže něčemu nerozumíte, nebo chcete-li získat více informací, obraťte se na svého lékaře či 
lékárníka.

Co obsahuje Oilatum Emollient? 
Oilatum Emollient obsahuje 63,4 g lehkého tekutého parafinu ve 100 g
roztoku.  Lehký tekutý parafin je zjemňující ochranná látka, která
zjemňuje a zklidňuje vaši kůži tím, že omezuje odpařování vody z povrchu
kůže.
Oilatum Emollient obsahuje dále acetylovaný tuk z ovčí vlny,
isopropyl-palmitát, makrogol-400-dilaurát, sorbimakrogol-2000-peroleát, bylinné
aroma.

Indikační skupina
Dermatologikum

Charakteristka
Oilatum Emollient je bělavý roztok olejové konzistence, který se používá
jako koupelová přísada.  Je možné jej rovněž použít k očistě kůže při
omytí či sprchování.

K čemu se Oilatum Emollient používá a jak účinkuje? 
Oilatum Emollient bylo vyvinuto jako koupelová přísada k léčbě svědící,
podrážděné, suché kůže včetně kontaktní dermatitidy (projev dráždění kůže
přímým kontaktem projevující se zarudnutím, svěděním a pálením),
atopického ekzému, stařeckého svědění kůže a ichtiózy (chronické
onemocnění kůže s výraznou suchostí, popraskáním kůže a dalšími projevy). 
Přípravek je zvláště vhodný v případě, že jsou tato onemocnění rozšířena
na velké plochy těla. 
Oilatum Emollient je vhodné pro dospělé, děti všech věkových kategorií
a staré lidi. 

Oilatum Emollient účinkuje dvěma způsoby: 

1. Zvlhčuje kůži, zklidňuje podráždění a obnovuje přirozený tonus. 
2. Vytváří na povrchu kůže jemný film, který udržuje v kůži vodu
a zabraňuje dalšímu vysychání. 

Oilatum Emollient se rozptýlí ve vodě, čímž se posiluje účinek přípravku. 
Kůži rovněž očišťuje, takže není nutné používat mýdla.
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Dříve než začnete Oilatum Emollient používat
Někteří lidé nemusí Oilatum Emollient snášet.  
Jestliže jste alergičtí na jakoukoli složku přípravku Oilatum Emollient, které zde byly
vyjmenovány, nebo si myslíte, že byste alergičtí být mohli, měli byste se
o tom poradit s lékařem nebo lékárníkem.

Jak se Oitatum Emollient používá? 
Oilatum Emollient se obvykle používá 1krát denně.  Doba koupele by měla být 10 - 20 minut.  
Doporučuje se teplá lázeň (odpovídající teplotě lidského těla), ne horká. 
Oilatum Emollient by se mělo vždy používat s vodou.  Buď jako koupelová
přísada, nebo použitím na vlhkou kůži.  Přípravek kůži očišťuje, proto
není nutné používat mýdlo. 

Koupel pro dospělé
Přidejte 1-3 víčka (10 - 30 ml) do vany napuštěné do výšky asi 20 cm
(100 - 150 l).  Ponořte se na 10 - 20 minut.  Jemně osušte. 

Dětská koupel
Přidejte ½ - 2 víčka (5 - 20 ml) do koupelové vaničky nebo vany (10 - 50 l). 
Pomocí houbičky rozetřete po celém těle.  Jemně osušte. 

Očista kůže
Malé množství oleje vetřete do vlhké kůže.  Opláchněte a šetrně osušte. 

Kdykoli je to možné, a zvláště pak, jsou-li ložiska vašeho postižení rozsáhlá, měli byste se 
snažit používat Oilatum Emollient jako přísadu do koupele tak, aby byla použita po celém 
těle.  Tímto způsobem se zlepšuje Váš ekzém, a díky relaxaci v koupeli dochází ke snižování 
pocitu svědění.

Nežádoucí účinky
V případě, že se u Vás po použití přípravku Oilatum Emollient objeví vyrážka nebo 
podráždění, přestaňte přípravek používat a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem 

Uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Datum expirace (Exp...) je uvedeno na lahvičce i krabičce. Po tomto datu přípravek 
nepoužívejte.

Upozornění a varování
Přípravek je určen pouze ke kožnímu podání. 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.  Při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s 
lékařem. 
Pozor na uklouznutí při koupeli.

Výrobce : Stiefel Laboratories (Irsko) Ltd., Sligo, Irsko
Držitel rozhodnutí o registraci: GlaxoSmithKline, s.r.o., Na Pankráci 17/1685, Praha 4, 
Česká republika

Balení
150 ml, 500 ml.
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Jak získat další informace? 
Jestliže máte některé další otázky k přípravku Oilatum Emollient nebo si nejste jisti jakoukoli 
informací z tohoto letáku, obraťte se, prosím, na svého lékárníka.

Datum poslední revize
9.2.2011




