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A-cerumen preparat do higieny uszu x 5 ampułek po 2 ml
 

Cena: 13,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 5 amp

Postać Płyny

Producent GLENMARK

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny A-cerumen w postaci ampułek z emulsją jest produktem przeznaczonym do higieny uszu, w którego składzie znajdują
się związki powierzchniowo czynne. Może on być stosowany przez pacjentów dorosłych oraz dzieci w wieku powyżej 6. miesiąca życia.
Produkt nie brudzi i nie zawiera w składzie olejków. Ampułki jednodawkowe są wygodne i bezpieczne w użyciu. Na co jest A-cerumen?
Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego są złogi woskowiny. Preparat przyczynia się do ich usunięcia oraz zapobiega
ponownemu gromadzeniu się substancji. Wspomaga także rozpuszczanie korków woskowinowych. Funkcją ampułek A-cerumen jest
nawilżanie i rozpuszczanie woskowiny (również korków woskowinowych) oraz wspieranie naturalnego wydzielania wosku, co sprzyja
ochronie ucha.

W opakowaniu znajduje się 5 ampułek. Każda z nich zawiera 2 ml wyrobu medycznego A-cerumen. W jego skład wchodzą łagodne
substancje powierzchniowo czynne, do których zalicza się sodu acylosarkozynian oraz ester sacharozy, a oprócz tego substancja
nawilżająca, barwnik pochodzenia roślinnego i substancje pomocnicze. W składzie wyrobu medycznego nie znajdują się konserwanty.
Przed zastosowaniem produktu należy zapoznać się z zawartymi w ulotce wskazówkami dotyczącymi jego prawidłowej aplikacji.

Wskazane dawkowanie wyrobu A-cerumen to przy regularnym stosowaniu produktu zużycie 2 ampułek w tygodniu. Natomiast aby
rozpuścić nagromadzone w uszach złogi, należy korzystać z wyrobu medycznego A-cerumen dwa razy dziennie (rano i wieczorem)
przez 3–4 kolejne dni. Aby prawidłowo skorzystać z wyrobu medycznego A-cerumen, należy odchylić głowę w kierunku przeciwległym
do ucha, które będzie zakraplane. Następnie powinno się zaaplikować do wnętrza odsłoniętego ucha ½ ampułki i wymasować nasadę
ucha. W kolejnym kroku zaleca się wyprostowanie głowy, co umożliwi wypłynięcie produktu wraz z woskowiną. Następnie przy pomocy
roztworu soli fizjologicznej lub wody należy wypłukać nadmiar produktu i wytrzeć ucho. Aby uniknąć podrażnienia jego wrażliwej części,
nie powinno się wprowadzać końcówki ampułki zbyt głęboko do kanału ucha – nie zwiększy to skuteczności działania produktu, a może
być niebezpieczne. W czasie stosowania wyrobu należy pilnować, by nie wchodził on w kontakt z oczami.

Nie każdy pacjent powinien używać preparatu. Przeciwwskazaniem do stosowania wyrobu medycznego A-cerumen jest nadwrażliwość
na choć jeden z jego składników. Produktu nie należy też używać w przypadku perforacji błony bębenkowej. Nie zaleca się również
korzystania z niego przy infekcjach uszu, a także w przypadku założonego drenażu. Jeśli pacjent odczuwa ból ucha, powinien
skonsultować się z lekarzem. Z wyrobu medycznego A-cerumen nie powinny korzystać dzieci w wieku poniżej 6. miesiąca życia. Otwartą
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ampułkę A-cerumen należy zużyć w czasie nie dłuższym niż 24 godziny. Produktu nie wolno połykać. Wyrób medyczny powinien być
przechowywany poza zasięgiem dzieci i należy chronić go przed działaniem światła. Nie zaleca się korzystania z ampułek, które uległy
uszkodzeniu.

Skład
Łagodne substancje powierzchniowo czynne (sodu acylosarkozynian i ester sacharozy), substancja nawilżająca, barwnik pochodzenia
roślinnego, substancje pomocnicze q.s.100%.
Formuła bez konserwantów z barwnikiem pochodzenia naturalnego.

Wskazania i działanie
A-cerumen jest łagodnym środkiem przeznaczonym do higieny uszu. A-cerumen jest zalecany dla dzieci w wieku powyżej 6 miesiąca
życia oraz dorosłych:

Stosowany regularnie, pomaga w usuwaniu złogów woskowiny oraz zapobiega ponownemu gromadzeniu się woskowiny.
Rozpuszcza również korki woskowinowe

Przeciwwskazania
Nie stosować preparatu w przypadku perforacji błony bębenkowej, infekcji uszu lub gdy pacjent ma założony drenaż.

Dawkowanie

do regularnego stosowania (2 razy w tygodniu)
w przypadku nagromadzenia złogów (3 do 4 kolejnych dni, rano i wieczorem)

Po otwarciu ampułkę należy zużyć w ciągu 24 godzin.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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