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Voskolix spray do higieny uszu 30 ml
 

cena: 26,89 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 30 ml

Postać spray

Producent INNE

Rejestracja wyrób medyczny

Zastosowanie dzieci

Opis produktu
 

Wskazania

wspomaga zmiękczanie i naturalne usuwanie woskowiny usznej.

zmniejsza konieczność zabiegowego płukania uszu przez lekarza, a w sytuacjach tego wymagających ułatwia usunięcie
woskowiny.- w stanach nadmiernej produkcji woskowiny usznej, bądź u osób z tendencją do wysychania woskowiny usznej i
tworzenia się suchych korków woskowinowych- u osób uprawiającym sporty wodne (pływanie, nurkowanie), ponieważ tworzy
naturalną barierę ochronną.

Działanie

Ułatwia usuwanie twardych korków woskowinowych, wspomaga naturalny proces samooczyszczania ucha z woskowiny oraz
zapobiega powstawaniu korków woskowinowych, a w sytuacjach wymagających płukania uszu przez lekarza ułatwia usunięcie
woskowiny. Oliwa z oliwek ma właściwości łagodzące podrażnienia i pielęgnuje  w naturalny sposób wysuszoną skórę przewodu
słuchowego.

Skład

olej z oliwek oczyszczony

Sposób użycia

Przed pierwszym użyciem aplikatora należy wstrząsnąć buteleczką, oraz nacisnąć aplikator od 3 do 4 razy do pojawienia się preparatu.

Końcówkę douszną aplikatora podczas naciskania należy trzymać skierowaną od siebie. To postępowanie przygotuje dozownik do
pierwszego, bezpiecznego użycia preparatu.
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Stosować 1-2 razy w tygodniu w celu zapobiegania gromadzeniu się woskowiny.

W razie konieczności usuwania woskowiny przez lekarza zaaplikować od 1 do 2 dawek* preparatu Voskolix dwa razy dziennie przez
okres 4-5 dni przed wizytą u lekarza. (*1 dawkę stanowi 1 naciśnięcie aplikatora)

Przed zaaplikowaniem preparat VOSKOLIX, należy ogrzać preparat w dłoni do temperatury dała.

W celu aplikacji, konieczne jest delikatne odciągnięcie małżowiny usznej do góry i do tyłu

Trzymając buteleczkę w pionowej pozycji, należy przybliżyć końcówkę douszną aplikatora do przewodu słuchowego zewnętrznego i
nacisnąć 1 lub 2 razy, by preparat został podany do przewodu słuchowego.

Aby uniknąć przypadkowych podrażnień, aplikator nie powinien być wprowadzany do przewodu słuchowego zewnętrznego.

Należy powtórzyć czynność w drugim uchu.

Po użyciu, jeżeli końcówka douszna aplikatora miała kontakt z przewodem słuchowym zewnętrznym, można ją opłukać w gorącej
wodzie.

Przeciwwskazania

Preparatu nie powinny stosować osoby uczulone na oliwę z oliwek.

Preparatu nie powinno się stosować u dzieci poniżej pierwszego roku życia bez konsultacji z lekarzem.

Nie stosować preparatu przy wyciekach z ucha, podrażnieniu, wysypce w uchu, zawrotach głowy, urazie lub perforacji (dziura) błony
bębenkowej, drenażu błony bębenkowej. W przypadku istnienia powyższych stanów przed użyciem preparatu, trzeba zasięgnąć porady
lekarza.

Ostrzeżenia

Dotychczas nie zaobserwowano skutków ubocznych stosowania preparatów z naturalną oliwką ani interakcjami z innymi lekami.

Nie zanotowano skutków ubocznych stosowania preparatu podczas ciąży i/lub karmienia piersią, ale o stosowaniu preparatu pownien
wiedzieć lekarz prowadzący.

Nie zanotowano skutków ubocznych przy dawkach większych lub mniejszych od zalecanych.

Jeśli wystąpiła reakcja alergiczna, trzeba natychmiast zaprzestać stosowania preparatu i skonsultować sie z lekarzem.

Preparat przeznaczony wyłącznie do uszu. Nie wolno używać preparatu do oczu, nosa lub jamy ustnej.

Jedno opakowanie przeznaczone jest dla jednego użytkownika.

Zawartość:

30 ml.

Producent / Podmiot odpowiedzialny: AXFARM

Pozwolenie: CE*
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