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Fonix Higiena Uszu spray 30ml higiena oczyszczanie
 

cena: 22,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 30 ml

Postać spray

Producent Angelini

Rejestracja wyrób medyczny

Zastosowanie dzieci

Opis produktu
 

Woskowina lub cerumen jest normalną wydzieliną gruczołów w uchu. Jednak nadmierne wydzielanie woskowiny może powodować
szereg efektów niepożądanych takich, jak dyskomfort, ból i kaszel, z utratą słuchu włącznie. Ubytek słuchu występuje, gdy w przewodzie
słuchowym odłoży się zbyt duża ilość woskowiny (bloki). Wówczas zmniejsza się lub blokuje całkowicie poziom fal dźwiękowych, które
docierają do błony bębenkowej. Dyskomfort lub ból mogą być odczuwane w przypadku zbyt dużego nacisku woskowiny na błonę
bębenkową. Kaszel może wystąpić, gdy zbyt duża ilość woskowiny pobudza nerwy wspólne kanału słuchowego i gardła, powodując
łaskotanie w gardle, które może wywoływać kaszel.

Produkt przeznaczony jest dla niemowląt powyżej 3 m-ca życia, dzieci oraz dorosłych.

Działanie

Preparat łączy mechaniczne oczyszczanie z bezpieczeństwem i skutecznością naturalnej oliwy z oliwek. Podczas stosowania
woskowina rozpuszcza się i stopniowo jest usuwana z ucha dzięki naturalnym mechanizmom oczyszczania ucha. Mechanizm
rozpylania zapewnia doskonałe rozproszenie w kanale słuchowym.

Sposób użycia

Stosować 1-2 dawki 3 razy dziennie do każdego ucha aż do rozpuszczenia woskowiny. W trudnych przypadkach rozpylać wprost do
kanału słuchowego pociągając górny płatek ucha lekko w górę i w kierunku tyłu głowy. Ten manewr umożliwia wnikanie składników
czynnych do wewnętrznych części kanału słuchowego. Preparat przeznaczony do użytku zewnętrznego.

Skład

Olej mineralny, Olivaxol™ (fitoskwalan), olejek miętowy.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
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Odpowiedni dla niemowląt powyżej 3 m-ca życia oraz dzieci.

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku perforacji błony bębenkowej.

Ostrzeżenia

Nie stosować w przypadku perforacji błony bębenkowej.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować do oczu.

Zawartość:

30 ml

Producent / Podmiot odpowiedzialny: NAVEH

Pozwolenie: CE*
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