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OTOARGENT krople do uszu 15 ml
 

Cena: 19,30 PLN

Opis słownikowy

Producent SOLINEA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Opis 

OTOARGENT :

Wspomaga leczenie infekcji przewodu słuchowego zewnętrznego wywołanych przez bakterie i grzyby.

Możliwość częstego stosowania przy nawracających infekcjach przewodu słuchowego zewnętrznego.

Bezpieczny.

 

Zapalenie ucha zewnętrznego

Zapalenie ucha zewnętrznego polega na rozwoju bakterii lub grzybów w obrębie przewodu słuchowego zewnętrznego. Rozwijające się
mikroorganizmy powodują powstanie odczynu zapalnego. Przyczynami wystąpienia infekcji przewodu słuchowego zewnętrznego są
m.in.:

mechaniczne uszkodzenie skóry kanału usznego, np. poprzez niewłaściwe używanie patyczków lub zadrapania,

wilgoć w uchu ("ucho pływaka"), np. podczas uprawiania sportów wodnych, kąpieli,

brud, pyły,

zniszczenie gruczołów łojowych i woskowinowych, przez co zostaje zahamowane powstawanie ochronnej wydzieliny, co sprzyja
powstawaniu infekcji,
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spadek odporności organizmu.

Najczęstszymi objawami infekcji przewodu słuchowego zewnętrznego są:

ból ucha wywoływany przez ruch głowy,

swędzenie ucha zewnętrznego,

w ciężkich przypadkach wyciek z przewodu słuchowego,

zmniejszona ostrość słuchu,

czasem może wystąpić niedosłuch.

 

W przypadku wystąpienia zapalenia przewodu słuchowego zewnętrznego konieczna jest wizyta u lekarza.

Infekcja nieleczona może rozprzestrzenić się i objąć stanem zapalnym ucho środkowe.

 

Działanie

Skuteczność kropli OTOARGENT jest efektem skojarzenia dwóch aktywnych nanokoloidów srebra i miedzi.

Jony srebra dezaktywują enzym, którego jednokomórkowe organizmy używają w metabolizmie tlenowym. Na skutek tego
chorobotwórcze mikroorganizmy obumierają w ciągu kilku minut. Tak gwałtowny rozpad drobnoustrojów uniemożliwia powstanie
oporności na jony srebra. W badaniach naukowych nie zanotowano rozwoju szczepów bakterii opornych na działanie srebra.

Właściwości przeciwgrzybicze nanokoloidu miedzi polegają na wyjątkowo silnym działaniu utleniającym. Po odparowaniu wody,
nanocząsteczki miedzi osadzają się na powierzchni skóry, tworząc trwałą warstwę ochronną.  

 

Stosowanie  

Przed użyciem należy buteleczkę ogrzać w dłoni.

Jeżeli lekarz nie zalecił inaczej, wkroplić do ucha 5 kropli, odczekać kilka minut, można zatkać ucho wacikiem (ad.1 i 2).

Krople należy wkroplić w pozycji leżącej, uchem zwróconym ku górze i pozostać w tej pozycji kilka minut po zakropleniu.

Zabieg należy powtarzać 3 razy dziennie. Nie krócej jednak niż 2-3 dni po ustąpieniu objawów zapalenia.

 

Skład

Nanokolid srebra:

ma silne działanie antybakteryjne •

nie wywołuje oporności patogenów •

jest skuteczny w infekcjach wywołanych przez •

Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis,  
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Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa

 

Nanokoloid miedzi:

• ma silne działanie przeciwgrzybicze

• ma silne działanie utleniające

• jest skuteczny w infekcjach wywołanych przez

  Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei

• tworzy biostatyczną warstwę ochronną na powierzchni skóry

  (zatrzymuje wnikanie bakterii i grzybów)

 

nanokoloidy Ag, nanokoloidy Cu, woda oczyszczona, gliceryna, glikol propylenowy  
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