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A-CERUMEN preparat do higieny uszu 5 ampułek po 2 ml
 

Cena: 11,90 PLN

Opis słownikowy

Producent LABORATOIRES GILBERT

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Opis 

 

A-CERUMEN jest innowacyjnym preparatem, opracowanym przez firmę Laboratoires Gilbert. 

 

Wskazania 

- utrzymanie higieny przewodu słuchowego

- rozpuszczanie woskowiny usznej i zapobieganie jej ponownemu nagromadzaniu

 

Działanie 

Powoduje rozpuszczanie woskowiny usznej i zapobiega jej ponownemu nagromadzeniu. A-cerumen jest łagodnym środkiem o
właściwościach powierzchniowo-czynnych, umożliwiającym utrzymanie doskonałej higieny przewodu słuchowego zewnętrznego.
Pojedyncze opakowania o dogodnym kształcie zapewniają łatwość stosowania preparatu.

 

Przeciwwskazania i ostrzeżenia 

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/a-cerumen-preparat-do-higieny-uszu-5-ampulek-po-2-ml-data-waznosci-31-12-2018.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

Nie stosować preparatu w przypadku perforacji błony bębenkowej. Nie stosować w przypadku przewlekłych stanów zapalnych ucha
środkowego i przewodu słuchowego. Nie stosować w przypadku bolesności ucha. Aby uniknąć podrażnienia, nie należy wprowadzać
dozownika zbyt głęboko do kanału słuchowego zewnętrznego (szczególnie u niemowląt i małych dzieci).

 

Sposób użycia 

Regularna higiena uszu. Wcisnąć połowę zawartości plastikowej ampułki do każdego ucha. Odczekać około minuty. Następnie zakroplić
kilka kropli 0,9 % roztworu chlorku sodu (soli fizjologicznej) z ampułki ogrzanej w dłoni do temperatury ciała i odczekać do chwili
samoistnego oczyszczenia przewodu słuchowego. Zabieg wykonywać 2 razy w tygodniu. 

W przypadku gdy ucho jest zablokowane woskowiną: Przez 3-4 kolejne dni (rano i wieczorem), każdorazowo wcisnąć połowę zawartości
ampułki do zablokowanego ucha. Odczekać około 1-2 minuty. Następnie zakroplić kilka kropli 0,9 % roztworu chlorku sodu (soli
fizjologicznej) z ampułki ogrzanej w dłoni i odczekać do chwili samoistnego oczyszczenia przewodu słuchowego. W przypadku
trudności w samodzielnym oczyszczeniu przewodu słuchowego z woskowiny, należy zgłosić się do specjalisty.

 

Skład 

Woda, Tea-cocoyl hydrolyzed collagen, Coco-betaine, PEG-120 Methyl Glucose Dioleate, Triethanolamine, Phenoxyethanol, Tetrasodium
EDTA, Methylparaben, Ethylparaben, Butylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben.
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