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Spray do higieny uszu ŚWIAT ZDROWIA, 20 ml
 

Cena: 15,90 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 ml

Postać -

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Spray do higieny uszu to skuteczna, bezpieczna i prosta metoda zmiękczania i naturalnego usuwania woskowiny usznej oraz
zapobiegania gromadzeniu się wody w uchu podczas pływania (tak zwane „ucho pływaka”).

Dzięki jego stosowaniu zmniejsza się konieczność zabiegowego usuwania woskowiny usznej przez lekarza.

Składniki:
Oliwa z oliwek, olej migdałowy, olej jojoba, parafina ciekła, witamina E, polisorbat 80.

Dawkowanie:
Dzieci powyżej 3. 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.
Stosować pod nadzorem osoby dorosłej. Aplikatora nie wsuwać zbyt głęboko do ucha, aby nie uszkodzić narządu słuchu.

Dzieci powyżej 12. roku życia i dorośli:
− 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 przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub odczucia, że działanie wyrobu medycznego jest zbyt silne lub zbyt słabe, należy
skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki wyrobu Spray do higieny uszu:
Nie stosować większych dawek niż zalecane bez konsultacji z lekarzem.
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Pominięcie zastosowania wyrobu Spray do higieny uszu:
Pominięcie dawki wyrobu nie ma istotnego wpływu na przebieg prowadzonej terapii.
Należy kontynuować terapię z zachowaniem dotychczasowego dawkowania.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Sposób użycia:
1. Przed pierwszym użyciem ustawić aplikator w pozycji poziomej i nacisnąć dozownik 3-4 razy w celu napełnienia go płynem.
2. Delikatnie pociągnąć górny płatek ucha w górę i w kierunku tyłu głowy.
3. Trzymając buteleczkę w pozycji pionowej, wprowadzić aplikator do zewnętrznego przewodu słuchowego i nacisnąć mocno górną
część dozownika.
4. Po aplikacji wymasować od zewnętrznej strony przednią część kanału słuchowego (skrawek).
5. W razie potrzeby powtórzyć czynności opisane w punkcie 2 i 3 dla drugiego ucha.
6. Po użyciu końcówkę dozującą opłukać w ciepłej wodzie i wysuszyć.
7. Aplikator obrócić do pozycji pionowej w celu zabezpieczenia przed przypadkowym wydozowaniem płynu.

Spray do higieny uszu dzięki zastosowanemu systemowi rozpylania może być aplikowany zarówno w pozycji stojącej, siedzącej jak i
leżącej, ulegając bardzo dobremu rozproszeniu w kanale słuchowym.

Przeciwwskazania:
Nie należy stosować wyrobu medycznego Spray do higieny uszu:
− w przypadku stwierdzonej wcześniej nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu,
− w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia perforacji błony bębenkowej,
− w przypadku obecności lub podejrzenia obecności ciała obcego w uchu,
− w przypadku wycieku z ucha,
− bez konsultacji z lekarzem u dzieci poniżej 3. miesiąca życia,
− bez konsultacji z lekarzem w przypadku bólu ucha, któremu towarzyszy podwyższona temperatura ciała,
− w przypadku chorób narządu słuchu,
− do innych otworów ciała, np. oka, nosa.

Przechowywanie:
Przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 15-25°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym i
niewidocznym dla dzieci. Po otwarciu opakowanie należy zużyć w ciągu 6 miesięcy. Nie stosować wyrobu medycznego Spray do higieny
uszu po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Opakowanie: 20 ml
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