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Antotalgin Natural krop.do uszu 15 g
 

Cena: 14,46 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 15 g

Postać krop.do uszu

Producent FARMINA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Opis
Antotalgin Natural to preparat przeznaczony do usuwania woskowiny usznej. Dzięki odpowiednio dobranemu składowi pozwala na
skuteczne usunięcie wszelkich pozostałości woskowiny oraz zapobiega jej gromadzeniu się. Preparat pomaga również w usunięciu
korka woskowinowego. Regularne stosowanie Antotalgin Natural pozwala na usunięcie woskowiny z zewnętrznego przewodu
słuchowego i minimalizuje ryzyko problemów z nią związanych, takich jak stany zapalne.

Składniki
Natrii docusas, calendula officinalis, vehiculum.

Zastosowanie
Preparat przeznaczony do usuwania woskowiny usznej u dorosłych oraz dzieci powyżej 1 roku życia. Produkt pomaga usunąć wszelkie
pozostałości woskowiny z zewnętrznego przewodu słuchowego.

Sposób użycia
Przed zastosowaniem Antotalgin Natural, należy przyjąć pozycję leżącą, z uchem skierowanym ku górze. Następnie, do ucha, z którego
chcemy usunąć woskowinę, należy zakropić 3-5 kropli preparatu. W przypadku potrzeby, produkt można stosować kilka razy dziennie.
Po kilku minutach od aplikacji, należy przemyć ucho. W przypadku wątpliwości co do dawkowania lub skutków ubocznych, zawsze
warto poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania
Preparat zawiera składniki, na które niektóre osoby mogą być uczulone, dlatego nie powinien być stosowany w przypadku
nadwrażliwości na którykolwiek ze składników. Ponadto, nie należy stosować go w przypadku perforacji błony bębenkowej, infekcji ucha
lub założonego drenu. W przypadku wystąpienia infekcji lub bólu ucha, należy skonsultować się z lekarzem, zanim rozpocznie się
stosowanie preparatu. Należy unikać połykania preparatu oraz kontaktu z oczami. Preparatu nie należy stosować po upływie terminu
ważności wyrobu medycznego.

Uwagi
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Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze nie wyższej niż 25°C.
Nie stosować po upływie terminu ważności.
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