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Cerumex prep.d/higieny uszu płyn 15 ml
 

Cena: 18,02 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 15 ml

Postać Płyn

Producent AXFARM SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Opis
Preparat delikatny i łagodny, zaprojektowany specjalnie do zapobiegania niedosłuchowi przewodzeniowemu wywołanemu nadmiernym
nagromadzeniem woskowiny w przewodzie słuchowym zewnętrznym u osób dorosłych i dzieci.

Składniki
Cerumex prep.d/higieny uszu płyn 15 ml

Zastosowanie
Preparat Cerumex jest delikatnym lekiem przeznaczonym do stosowania w celu zapobiegania niedosłuchowi przewodzeniowemu
spowodowanemu nadmiernym nagromadzeniem się woszczyny w przewodzie słuchowym zewnętrznym u dzieci i dorosłych. Dzięki
bezpiecznym i skutecznym substancjom zawartym w Cerumex, preparat przenika do woskowiny, powodując jej rozmiękanie i
rozpuszczenie, co ułatwia usuwanie pozostałości woskowiny z przewodu słuchowego. Cerumex jest szczególnie polecany dla dzieci i
regularne stosowanie pozwala uniknąć zatkanego ucha. Preparat ten również ułatwia rozmiękanie twardych czopów woskowinowych

Sposób użycia
Aby użyć preparatu, należy go najpierw ogrzać w dłoniach do temperatury ciała. Następnie wlej 5-10 kropli do jednego ucha, starając się
uniknąć wycieku na zewnątrz ucha. Aby uzyskać lepszy efekt, zaleca się pozostanie z pochyloną głową przez kilka minut, aby zapobiec
wypłynięciu preparatu na zewnątrz. Procedurę należy powtarzać 2 razy dziennie przez okres do 4 dni.

Ostrzeżenia
Preparaty cerumenolityczne nie powinny być stosowane w przypadku występowania wycieków z ucha, bólu ucha, podrażnienia, wysypki
w uchu, zawrotów głowy, urazu lub perforacji błony bębenkowej. W takich przypadkach zawsze należy skonsultować się z lekarzem, aby
ocenił stan ucha i zalecił odpowiednie leczenie.

Ważne wskazówki

Przechowywać zamknięte opakowanie w temperaturze do 30 stopni C.
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Jedno opakowanie przeznaczone jest dla jednego użytkownika.

Zawartość opakowania zużyć w ciągu miesiąca od otwarcia.

Preparat należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie wolno używać preparatu na woszczek do oczu.
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