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AkusTone alert Wyrób medyczny krople do uszu 15 ml
 

Cena: 20,03 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 15 ml

Postać krop.do uszu, roztw.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Opis
AkusTone Alert to wyrób medyczny przeznaczony do stosowania w stanach zapalnych ucha zewnętrznego, które objawiają się bólem,
świądem i zaczerwienieniem. Preparat tworzy w zewnętrznej części przewodu słuchowego warunki, które przeciwdziałają rozwojowi
drobnoustrojów, takich jak bakterie i grzyby. Krople zawierają olejki eteryczne które, wykazują działanie zapobiegające rozwojowi
drobnoustrojów, a zawarty glicerol działa nawilżająco, łagodząco na powstałe podrażnienia oraz zmiękczająco na czop woskowinowy,
dzięki czemu ułatwione zostaje jego usunięcie.

Składniki
Woda oczyszczona, glicerol, polisorbat 80, olejek z drzewa herbacianego, chlorek cetylopirydyniowy, kwas octowy, olejek geraniowy,
octan sodu.

Zastosowanie
Zalecany jest w stanach zapalanych ucha zewnętrznego, objawiających się: bólem, świądem, zaczerwienieniem, do stosowania oraz
zapobiegawczego u osób z tendencją do występowania ucha pływaka.

Sposób użycia
W stanach zapalnych ucha zewnętrznego, o ile lekarz nie zaleci inaczej:

1-2 kropli 3-4 razy dziennie.

W celu zapobiegania infekcjom zewnętrznego przewodu słuchowego (ucho pływaka):

1-2 kropli po kąpieli w basenie.

Przeciwwskazania
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Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu.
Nie stosować w przypadku perforacji błony bębenkowej, otwartych ran lub gdy w uchu znajduje się ciało obce, a także
równocześnie z innymi miejscowo działającymi produktami do uszu.
Nie stosować do oczu, nosa lub jamy ustnej.
Nie należy podawać wyrobu do ucha z założonym aparatem słuchowym.

Ostrzeżenia

Każdy silny ból ucha jest wskazaniem do konsultacji z lekarzem.
Jeżeli po upływie 2 dni nie nastąpi poprawa lub w okresie do 2 dni od rozpoczęcia stosowania pacjent czuje się gorzej, należy
zasięgnąć porady lekarza.

Ważne wskazówki

Wyrób należy aplikować co najmniej na godzinę przed włożeniem aparatu słuchowego.
Wyrób medyczny jest przeznaczony do stosowania doraźnego.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
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