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Akustone ALERT krople do uszu 15 ml
 

Cena: 17,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 15 ml

Postać Aerozole

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny AkusTone Alert w postaci kropli do uszu to produkt przeznaczony dla osób dorosłych i dzieci od 3. roku życia. Stosuje
się go przy stanach zapalnych ucha zewnętrznego, zapobiegawczo przy tendencji do ich nawracania bądź w przypadku wystąpienia
objawów tzw. ucha pływaka.

Kiedy stosuje się AkusTone Alert? Wskazaniem do stosowania kropli do uszu są objawy stanu zapalnego kanału słuchowego. Produkt
może być pomocny przy zapaleniu ucha zewnętrznego, które objawia się m.in. zaczerwienieniem, świądem, uczuciem pełności w uchu,
niedosłuchem czy bólem. Stosować można go także przy stanach zapalnych będących efektem nieprawidłowej higieny uszu. Ponadto
stosuje się go przy pojawieniu się czopa woskowinowego oraz w przypadku wystąpienia dolegliwości, jaką jest tzw. ucho pływaka.
Produkt można stosować też zapobiegawczo – szczególnie u osób z tendencją do nawracających stanów zapalnych ucha
zewnętrznego, czy też mających częsty kontakt z wodą.

Działanie wyrobu medycznego AkusTone Alert polega na stwarzaniu warunków hamujących rozwój drobnoustrojów chorobotwórczych,
które najczęściej odpowiadają za stany zapalne ucha zewnętrznego. Dzięki zawartości olejku geraniowego i olejku z drzewa
herbacianego efekt ten jest jeszcze bardziej wzmocniony. W skład produktu wchodzi także glicerol, który łagodzi podrażnienia przewodu
słuchowego i nawilża, a przy tym zmiękcza czop woskowinowy, sprzyjając jego łatwiejszemu usuwaniu.

W opakowaniu znajduje się 15 ml wyrobu medycznego AkusTone Alert. W skład produktu wchodzą woda oczyszczona, glicerol i
polisorbat 80, olejek z drzewa herbacianego, geraniowy i cetylopirydyniowy, a także kwas octowy i octan sodu. Zalecane dawkowanie
przy stanach zapalnych ucha zewnętrznego, o ile lekarz nie zaleci inaczej, to 1–2 krople AkusTone Alert stosowane 3–4 razy dziennie.
Przy zapobieganiu uchu pływaka zaleca się natomiast stosowanie 1–2 kropli wyrobu medycznego po kontakcie z wodą. Krople należy
aplikować do ucha ostrożnie – końcówka aplikatora nie musi (i nie powinna) być wkładana głęboko do ucha. Produktu nie powinno się
stosować przy otwartych ranach przewodu słuchowego lub perforacji błony bębenkowej.

Wskazania i działanie

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

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/akustone-alert-krople-do-uszu-15-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

Zalecany jest w stanach zapalanych ucha zewnętrznego (Otitis externa), objawiających się:
bólem,
świądem,
zaczerwienieniem,

stwarza warunki hamujące rozwój chorobotwórczych drobnoustrojów,
nawilża i łagodzi podrażnienia,
do stosowania zapobiegawczego u osób z tendencją do występowania tzw. ucha pływaka.

Opis
AkusTone alert, wyrób medyczny z olejkiem z drzewa herbacianego i olejkiem geraniowym, zalecany w stanach zapalnych ucha
zewnętrznego (Otitis externa).

Wyrób medyczny AkusTone alert:

zalecany jest w stanach zapalnych ucha zewnętrznego (Otitis externa), objawiających się:

- bólem,

- świądem,

- zaczerwienieniem,

stwarza warunki hamujące rozwój chorobotwórczych drobnoustrojów,
nawilża i łagodzi podrażnienia,
do stosowania zapobiegawczego u osób z tendencją do występowania tzw. ucha pływaka.

Cechy

zalecany w stanach zapalnych ucha zewnętrznego (Otitis externa), objawiających się: bólem, świądem, zaczerwienieniem

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

Stosowanie
Wyrób przeznaczony jest do stosowania przez dorosłych i dzieci powyżej 3. roku życia.
Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją używania, załączoną do opakowania. Instrukcję należy zachować przez cały
okres użytkowania wyrobu.

Przechowywanie
Miejsce i warunki przechowywania:
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu. Należy zwrócić
uwagę na zachowanie odpowiednich warunków przechowywania wyrobu. Nie stosować wyrobu po upływie daty ważności.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Zawartość opakowania
15

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