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Ottilan Spray, 10 ml higiena ból p/zapalne
 

cena: 21,89 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 10 ml

Postać spray

Producent Novascon

Rejestracja wyrób medyczny

Zastosowanie dzieci

Opis produktu
 

Działanie

Rozpuszcza woskowinę

Oczyszcza uszy

Zapobiega zatykaniu się ucha

Działa profilaktycznie w tzw. "uchu pływaka''.

Sposób użycia

Wyrób medyczny Ottilan Spray przeznaczony jest do podawania do ucha.

Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia:

W celu usunięcia zalegającej woskowiny: 1-2 dawki 3 razy dziennie do każdego ucha aż do rozpuszczenia woskowiny;

Profilaktycznie w celu zapobiegania gromadzeniu się woskowiny: 1 dawka 1-2 razy w tygodniu; profilaktycznie przed pływaniem: 1
dawka do każdego ucha.

W razie konieczności usuwania woskowiny przez lekarza podawać 1-2 dawki wyrobu Ottilan Spray dwa razy dziennie przez 3 dni przed
wizytą u lekarza.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub odczucia, że działanie wyrobu jest zbyt silne lub zbyt słabe, należy skontakować się z
lekarzem lub farmaceutą.
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Dzieci od 6. miesiąca do 12. roku życia:

W celu usunięcia zalegającej woskowiny: 1 dawka 2-3 razy dziennie do każdego ucha aż do rozpuszczenia woskowiny

Profilaktycznie w celu zapobiegania gromadzeniu się woskowiny: 1 dawka 1 raz w tygodniu;

Profilaktycznie przed pływaniem: 1 dawka do każdego ucha.

Skład

Ottilan Spray zawiera oliwę z oliwek (farmaceutyczną) i olejek z drzewa herbacianego.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować wyrobu medycznego Ottilan Spray:

w przypadku stwierdzonej wcześniej nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu,

w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia perforacji błony bębenkowej,

w przypadku wycieku z ucha,

bez konsultacji z lekarzem u dzieci poniżej 6. miesiąca życia,

bez konsultacji z lekarzem w przypadku bólu ucha, któremu towarzyszy podwyższona ciepłota ciała,

do innych otworów ciała np. oka, nosa.

Ostrzeżenia

U kobiet w ciąży produkt należy stosować pod nadzorem lekarza.

W przypadku występowania częstych i niewyjaśnionych dolegliwości ze strony ucha zewnętrznego nalezy zawsze skonsultować się z
lekarzem.

Zawartość:

10 ml

Producent / Podmiot odpowiedzialny: NOVASCON PHARMACEUTI

Pozwolenie: CE*
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