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AkuFonik spray do uszu 30 ml
 

Cena: 14,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Aerozole

Producent ERBAFARM

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
Ilość składników aktywnych w 1 dozowaniu (0,1 ml):
Oliwa z oliwek 0,09 ml
Pozostałe składniki: Olejek z mięty pieprzowej.

Wskazania i działanie
Akufonik to skuteczny i bezpieczny spray do uszu, który w naturalny sposób rozpuszcza i usuwa zalegającą woskowinę. Dodatkowo
nawilża kanał słuchowy, utrzymując w tej sposób jego prawidłowa higienę. Czysty i odpowiednio nawilżony przewód słuchowy
zapobiega gromadzeniu się woskowiny, co przeciwdziała skutkom jej zalegania (m.in. stanom zapalnym). Dodatkowo zawarty w
preparacie olejek z mięty pieprzowej zapewnia świeży zapach preparatu.
Wskazania:

Produkt przeznaczony jest dla dorosłych oraz dzieci powyżej 3 miesiąca życia,
rozpuszczanie i usuwaniu złogów woskowiny usznej,
nawilżanie błon śluzowych zewnętrznych przewodu słuchowego,
zachowanie higieny uszu u osób noszących aparaty słuchowe, jak również u osób z nadprodukcja woskowiny,
eliminacja zalegania wody w kanale ucha u osób uprawiających sporty wodne oraz kąpiących się.

Przeciwwskazania
Nie stosować u osób z perforacja błony bębenkowej.
Nie stosować u osób uczulonych na składniki preparatu.
Nie stosować do oczu, nosa lub jamy ustnej.
U niemowląt i małych dzieci stosować po konsultacji z lekarzem.

Dawkowanie
Wstrząsnąć buteleczkę, a następnie wprowadzić w pionowej pozycji aplikator do zewnętrznego przewodu słuchowego i nacisnąć kilka
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razy, aż pojawi się płyn. Zaaplikować odpowiednią dawkę wyrobu: dorośli 1-2 naciśnięcia, dzieci powyżej 3 miesiąca życia 1 naciśniecie,
a następnie delikatnie rozmasować zewnętrzną część ucha. Powtórzyć tę samą czynność w drugim uchu.

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

