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AKUSTONE spray dO uszu 15 ml
 

Cena: 20,99 PLN

Opis słownikowy

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

AkustoneAkusTone:- rozpuszcza zalegającą woskowinę,- przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych,- umożliwia zachowanie
właściwej higieny uszu w przypadku nadmiernej - produkcji woskowiny u dzieci lub osób noszących aparaty słuchowe lub słuchawki,-
przeciwdziała zaleganiu wody w przewodzie słuchowym w trakcie kąpieli lub uprawiania sportów wodnych, u osób z tendencją do
nawracających infekcji ucha zewnętrznego. Składniki:Oliwa z oliwek, olej migdałowy, olej jojoba, parafina ciekła, witamina E, polisorbat
80.Nie zawiera wody ani konserwantów.Sposób użycia:e względu na formę aplikacji, produkt jest równomiernie rozprowadzany w
przewodzie słuchowym, dzięki czemu nie ma konieczności głębokiego wsuwania aplikatora do ucha.Dzieci i niemowlęta powyżej 3.
miesiąca życia: 1 rozpylenieDorośli: 1-2 rozpylenia do przewodu słuchowego zewnętrznegoRozpuszczanie korków woskowinowych:
stosować 3-5 razy dziennie, aż do rozpuszczenia zalegającej woskowiny. Działanie profilaktyczne oraz odpowiednia higiena uszu:
stosować 1-2 razy w tygodniu w celu zapobiegania tworzeniu się korków woskowinowych,stosować bezpośrednio przed kąpielą w celu
przeciwdziałania zaleganiu wody w uchu.Przeznaczenie:Wyrób medyczny przeznaczony do higieny uszu, który pomaga usuwać korki
woskowinowe oraz przeciwdziałać ich powstawaniu.Przechowywanie:Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze
pokojowej, chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Nie stosować wyrobu po upływie daty
ważności.Uwaga!Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.Nie stosować w przypadku
chorób narządu słuchu, perforacji błony bębenkowej lub gdy w uchu znajduje się ciało obce.Nie stosować do oczu, nosa lub jamy ustnej. 
U niemowląt i małych dzieci poniżej 1. roku życia stosowanie wyrobu należy skonsultować z lekarzem.W przypadku rozpuszczania
korków woskowinowych, jeżeli problemy ze słuchem lub inne dolegliwości nie ustąpią po 5 dniach stosowania, należy skonsultować się
z lekarzem.Ze względów higienicznych zalecane jest stosowanie wyrobu przez jedną osobę.
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