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AKUSTONE spray do uszu 15 ml
 

Cena: 14,75 PLN

Opis słownikowy

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

WłaściwościAkusTone to wyrób medyczny przeznaczony do higieny uszu, który pomaga usuwać korki woskowinowe oraz
przeciwdziałać ich powstawaniu.Zawiera m.in. aż 3 naturalne oleje:jojoba,migdałowy,oliwę z oliwek.AkusTone 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, a także przeciwdziała zaleganiu wody w
przewodzie słuchowym w trakcie kąpieli lub uprawiania sportów wodnych, u osób z tendencją do nawracających infekcji ucha
zewnętrznego.Sposób użyciaZe 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 rozpylenie, dorośli:
1-2 rozpylenia do przewodusłuchowego zewnętrznego:→ Rozpuszczanie 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.U dzieci i niemowląt wyrób powinien być aplikowany z zachowaniem ostrożności przez osobędorosłą. Aplikatora nie wsuwać zbyt
głęboko do ucha, aby nie uszkodzić narządu słuchu. Pozastosowaniu wyrobu nie ma potrzeby dodatkowego przepłukiwania przewodu
słuchowego. Przedpierwszym użyciem należy kilka razy energicznie nacisnąć pompkę dozownika w celu jego napełnieniai uzyskania
prawidłowego rozpylenia wyrobu. Po użyciu wyrobu, końcówkę należy umyć pod bieżącąwodą i delikatnie osuszyć. W przypadku
wystąpienia trudności z aplikacją, końcówkę aplikatoranależy zdjąć, po czym ponownie umieścić na dozowniku.WażneNie stosować w
przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu.Składnikioliwa z oliwek, olej migdałowy, olej jojoba, parafina ciekła,
witamina E, polisorbat 80ProducentAflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.ul. Partyzancka 133/151,

95-200 Pabianice
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