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INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 

 
ULEI DE CĂTINĂ - ElaDum 

ulei  
Oleum Hippophae rhamnoides 

 
Un flacon conține: ulei de cătină albă -  50 ml. 
 
Uleiul  din fructe de cătină reduce acţiunea de lezare a substanţelor toxice, compuşilor peroxidici 
şi altor factori agresivi, protejează membranele celulare şi structurile intracelulare datorită 
prezenţei în compoziţia sa a substanţelor biologic active naturale. Medicamentul stimulează 
cicatrizarea în caz de lezare a pielii şi mucoaselor, manifestă acţiune antibacteriană 
(bacteriostatică), manifestă acţiune mucilaginoasă şi de stimulare a eliminării bilei.  
Uleiul de cătină acţionează benefic asupra proceselor de nutriţie celulară, activității organelor 
digestive.  
 
Domeniu de utilizare 
Cutanat  se utilizează în tratamentul arsurilor, escarelor, leziunilor prin iradiere ale pielii şi 
mucoaselor. 
Oral  – pentru tratamentul complex al bolilor esofagiene, ulcerului gastric şi duodenal. 
Sub formă de inhalaţii – în tratamentul bolilor inflamatoare ale căilor respiratorii superioare 
(nasofaringelui, coardelor vocale, traheii, bronhiilor). 
Topic – în boli  ginecologice (colpite, endocervicite, eroziuni ale colului uterin), în proctologie 
(proctite eroziv-ulceroase, atrofice, fisuri anale, hemoroizi), pentru tratamentul patologiei cronice 
şi în perioada de convalescenţă după patologia acută a amigdalelor (tonzilite, amigdalite), 
sinusurilor maxilare (sinuzite), sclerelor (keratite), conjunctivei oculare (conjunctivite), 
inflamaţiile marginilor pleoapelor (blefarite), ulcerelor corneene. 
 
Mod de utilizare 
Preparatul se utilizează cutanat, oral sau topic, inclusiv sub formă de inhalaţii. 
În bolile de piele preparatul se utilizează peste o zi sub formă de pansamente uleioase, în 
prealabil curăţind rana de mase necrotice, până la apariţia zonelor de regenerare tisulară.  
În boli ginecologice – colpite, endocervicite – cu tampoane de vată, îmbibate cu ulei de cătină, se 
prelucrează pereţii vaginului, porţiunea vaginală şi canalul colului uterin (după curăţirea lor 
prealabilă); în eroziunea colului uterin se aplică tampoane de vată, îmbibate cu ulei de cătină 
(tamponul se aplică pe locul eroziunii, tampoanele se schimbă zilnic). Durata tratamentului 
colpitei – 10-15 proceduri, endocervicitei şi eroziunii colului uterin – 8-12 proceduri. La 
necesitate cura de tratament poate fi repetată peste 4-6 săptămâni. 
În afecţiuni proctologice – fisuri anale, hemoroizi – cu tampoane de vată, îmbibate cu ulei de 
cătină, se prelucrează anusul şi nodulii hemoroidali; în afecţiunile rectului uleiul se introduce în 
lumenul lui cu ajutorul microclismelor (în prealabil efectuând o clismă evacuatoare). Cura de 
tratament constituie – 10-12 proceduri. La necesitate cura de tratament poate fi repetată peste 4-6 
săptămâni. 
În bolile esofagului, în ulcer stomacal şi duodenal uleiul de cătină se utilizează oral, câte 1 
linguriţă de ceai de 2-3 ori pe zi. Durata media a tratamentului constituie 3-4 săptămâni. La 
necesitate cura poate fi repetată peste 4-6 săptămâni. 
În bolile organelor ORL – tonzilită cronică, perioada de convalescență după amigdalită, faringită 
cronică – cu tampoane de vată, îmbibate cu uleiul de cătină se prelucrează amigdalele, faringele; 
în sinuzita cronică meşele îmbibate cu ulei se introduc în căile nazale externe (în prealabil 
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curăţindu-le de mucus). Cura de tratament constituie 8-10 proceduri. La necesitate cura de 
tratament poate fi repetată peste 4-6 săptămâni. 
În bolile căilor respiratorii superioare uleiul de cătină se utilizează sub formă de inhalaţii, în 
condiţii de instituţii medicale. 
În bolile oculare uleiul de cătină se utilizează conform indicaţiei şi sub supravegherea medicului. 
 
Efecte nedorite 
Este posibilă hipersensibilitate individuală la preparat – reacţii alergice, prurit, roșeață, edem al 
pielii, erupţii pe piele, senzaţie de arsură (la utilizare cutanată).  
Gust amar în gură, diaree (la utilizare orală). 
La utilizare prin inhalaţie sunt posibile tulburări respiratorii din cauza  spasmului bronhiilor,  
salivaţie sporită. 
 
Restricții în utilizare: 
Alergie la preparat. La utilizare orală uleiul de cătină este contraindicat în boli inflamatorii acute 
ale vezicii biliare, ficatului, pancreasului, în caz de pietre la vezica biliară.  
 
Atenţionări   
Preparatul se va utiliza cu precauţie la persoanele predispuse la reacţii alergice. 
La copii preparatul se utilizează doar după evaluarea de către medic a raportului beneficiu/risc. 
Utilizarea  în sarcină şi perioada de lactaţie este posibilă la indicaţia medicului, doar în situaţiile 
când beneficiile scontate pentru mamă justifică riscul potenţial pentru făt sau sugar. 
Înainte de utilizare consultați medicul dumneavoastră sau farmacistul. 
A se agita înainte de utilizare. 
 
Condiții de păstrare 
A se păstra la temperaturi sub  25 °C. 
A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor. 
 
Fabricat:  
SRL ElaDum Pharma 
Republica Moldova, r-nul Strășeni,  
s. Cojușna, str. Centenarului 2/C 
tel./fax: 0 237 42 927, 0 237 42 408 
 
Cutie cu flacon a câte 50 ml. 
  
Seria: a se vedea pe ambalaj.  
Exp.: a se vedea pe ambalaj. 
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