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Návod na použitie 

 

ESOXX® ONE 

 

Vrecká s jednorazovou dávkou  

Zdravotnícka pomôcka na gastroezofageálny reflux 

 

INDIKÁCIE NA POUŽITIE: ESOXX® ONE je zdravotnícka pomôcka s mechanickým účinkom, 

ktorá podporuje rýchle zlepšenie symptómov spojených s gastroezofageálnym refluxom, t.j. pálenie 

záhy, bolesť v epigastriu, kyslý reflux, dráždivý kašeľ a dysfóniu.  

 

Refluxná choroba, často skrátene GERD, je charakterizovaná symptómami (pálenie záhy, kyslý reflux, 

dráždivý kašeľ a dysfónia), ktoré môžu alebo nemusia byť spojené s eróziou zápalových lézií sliznice 

pažeráka. Všeobecne platí, že GERD sa zhoršuje v polohe ležmo na chrbte a príznaky sa preto môžu  

v noci zhoršovať. 

 

ESOXX® ONE je kombinácia kyseliny hyalurónovej a chondroitín sulfátu s originálnym  

a inovatívnym mechanizmom účinku pri ochrane gastroezofageálnej sliznice. 

 

V  ESOXX® ONE je prítomná zložka s vysokou bioadhezívnou schopnosťou (poloxamér 407), ktorá 

zvyšuje stabilitu kontaktu medzi kyselinou hyalurónovou - chondroitín sulfátom  

a povrchom steny pažeráka a prispieva k ochrannému účinku proti pôsobeniu kyseliny chlorovodíkovej 

tvorenej v žalúdku. 

 

Chondroitín sulfát  podporuje procesy hojenia gastroezofageálnej sliznice. 

 

ZLOŽENIE: Kyselina hyalurónová, chondroitín sulfát, polyvinylpyrolidón, xylitol C, benzoát sodný, 

sorban draselný, aromatické látky, demineralizovaná voda, poloxamér 407. 

 

BALENIE: Štrnásť 10 ml vreciek (balenia s jednorazovou dávkou). 

 

POUŽITIE: Jedno vrecko (balenie s jednorazovou dávkou) po hlavnom jedle a pred spaním, alebo 

podľa odporúčania lekára.  

 

KONTRAINDIKÁCIE: Žiadne osobitné, okrem prípadov precitlivenosti na ktorúkoľvek zo zložiek 

tejto zdravotníckej pomôcky. V takýchto prípadoch prerušte používanie a kontaktujte svojho lekára. 

Hoci nie sú známe žiadne vedľajšie účinky, zdravotnícka pomôcka sa nesmie používať počas 

tehotenstva alebo v prvých mesiacoch dojčenia. V každom prípade sa najskôr poraďte s vašim lekárom. 

 

UPOZORNENIA: Neprekračujte odporúčanú dávku. Ak príznaky pretrvávajú, poraďte sa s vašim 

lekárom. Nepoužívajte túto zdravotnícku pomôcku po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. 

Uchovávajte na suchom a chladnom mieste, mimo zdrojov tepla. Neuchovávajte v mrazničke. 

Uchovávajte mimo dosahu detí. 

 

 

Výrobca: Apharm srl, Via Roma 26, 28041  Arona, Taliansko 

 

Miestne zastúpenie: ALFA WASSERMANN CZECH s.r.o., organizačná zložka Slovensko 
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ZOZNAM POUŽITÝCH SYMBOLOV NA OBALE: 

   Varovanie 

 

    Použiteľné do 

 

  Kód dávky 
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