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CERUMEX spray do uszu 15 ml
 

Cena: 14,75 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 15 ml (300 daw.)

Postać -

Producent AXPHARM SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościSpray na dzień to bezpieczny i skuteczny preparat do usuwania i rozpuszczania woskowiny usznej. Jest wygodny w
stosowaniu, a nowoczesna forma ułatwia aplikowanie preparatu w ciągu dnia. Preparat stworzony jest z myślą o osobach aktywnych,
dzieciach i młodzieży. Pozwala na używanie cerumexu spray w ciągu dnia, gdy jesteśmy w ruchu, przed wyjściem z domu do szkoły lub
pracy. Wygodny do stosowania w każdej pozycji. Spray delikatnie rozpyla dokładnie odmierzoną dawkę preparatu, przez co
równomiernie wnika do kanału słuchowego, nie wyciekając przy tym na zewnątrz ucha. Skuteczny zarówno u dorosłych, jak i dzieci (już
od 3 miesiąca życia)Wyrób medyczny jest przeznaczony do stosowania w celu leczenia lub łagodzenia przebiegu choroby, którego
zasadnicze zamierzone działanie jest osiągane w wyniku zastosowania środków innych niż farmakologiczne, immunologiczne lub
metaboliczne.Sposób użyciaButelkę z preparatem ogrzać w dłoni do temperatury ciała.Zaaplikować do każdego ucha maksymalnie 5
kropli 2 razy dziennie aż do rozpuszczenia woskowinyPowtarzać aplikację 2 razy dziennie przez okres do 5 dniResztki woszczyny można
wypłukać wodą pod prysznicem przy okazji mycia głowy wodą o temperaturze około 37°CW celu ułatwienia zabiegu płukania ucha
najlepiej jest zastosować cerumex spray 30 minut przed zabiegiem płukaniaWażnePrzeciwwskazania:Nadwrażliwość na substancję
czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą . 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.InterakcjeDotychczas nie stwierdzono interakcji.Działania niepożądaneNie
zaobserwowano w przypadku postępowania zgodnego z niniejszą instrukcją używania.Ostrzeżenia i zalecane środki ostrożnościNie
wolno używać preparatu na woszczek do oczu. Nie używać preparatu dłużej niż 5 dni w sposób ciągły. Jeśli nadmiar woszczku
pozostaje nadal w uchu skontaktować się z lekarzem. Jedno opakowanie przeznaczone jest dla jednego użytkownika. Zawartość
opakowania zużyć w ciągu 1 miesiąca od pierwszego otwarcia.SkładnikiAqua purificata, glycerin, sodium bicarbonate, phenoxyethanol,
ethylhexylglycerin.ProducentAxpharm sp. z o.o.
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