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Akustone spray do uszu 15 ml
 

Cena: 15,85 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 to spray do uszu, który przeznaczony jest do higieny przewodu słuchowego i naturalnego rozpuszczania
zalegającej w nim woskowiny. W jednym opakowaniu produktu znajduje się aż 300 dawek, będących kompozycją 3 naturalnych olejów,
a dzięki praktycznemu aplikatorowi produkt jest równomiernie rozprowadzany w przewodzie słuchowym, bez konieczności jego
głębokiego wkładania do ucha.

Na co jest Akustone? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego jest higiena uszu. Produkt przeznaczony jest do czyszczenia
przewodu słuchowego z woskowiny. Jego działanie jest nie tylko skuteczniejsze od patyczków higienicznych, ale również
bezpieczniejsze, gdyż patyczki nie mogą być używane wewnątrz przewodu słuchowego i mogą wręcz upychać woskowinę wewnątrz
ucha, tworząc z czasem korek woskowinowy, czy też doprowadzić do uszkodzenia błony bębenkowej. Wyrób medyczny Akustone
rozpuszcza woskowinę zalegającą w przewodzie słuchowym oraz redukuje ryzyko powstawania korków woskowinowych. W jego skład
wchodzą 3 naturalne olejki - oliwa z oliwek, olej migdałowy oraz olej jojoba. Produkt będzie zatem przydatny w przypadku potrzeby
zachowania właściwej higieny uszu i ochrony przed tworzeniem się korków woskowinowych, a dodatkowo jego działanie polega na
przeciwdziałaniu zalegania wody w przewodzie słuchowym w przypadku kąpieli bądź uprawiania sportów wodnych, co będzie pomocne
między innymi u tych pacjentów, którzy mają tendencję do nawracających infekcji ucha.

W opakowaniu znajduje się 15 ml sprayu do uszu Akustone, co odpowiada 300 dawkom wyrobu medycznego. W składzie produktu
znajduje się oliwa z oliwek, olej migdałowy, olej jojoba, a także ciekła parafina, witamina E oraz polisorbat 80. W składzie nie ma
natomiast konserwantów i wody, dzięki czemu jest to wyrób bezpieczny – również dla najmłodszych. Należy przestrzegać opisanego
przez producenta sposobu stosowania wyrobu. W przypadku dzieci i niemowląt w wieku powyżej 3. miesięcy zaleca się 1 rozpylenie
Akustone do przewodu słuchowego zewnętrznego. Pacjentom dorosłym zaleca się natomiast 1-2 rozpylenia Akustone do przewodu
słuchowego zewnętrznego. Korzystając z Akustone w celu higieny uszu i profilaktyki, wystarczy jego stosowanie 1-2 razy w tygodniu –
najlepiej przed kąpielą, by przeciwdziałać zaleganiu wody w uchu. Jeśli natomiast produkt ma być wykorzystany do rozpuszczenia
korków woskowinowych, należy korzystać z niego 3-5 razy dziennie, aż woskowina, która zalega w przewodzie słuchowym, zostanie
rozpuszczona.
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Końcówka aplikatora Akustone nie powinna być wkładana do przewodu słuchowego zbyt głęboko – nie ma takiej potrzeby, gdyż spray
bez trudu dociera w pożądane obszary, a zbyt głęboka aplikacja końcówki mogłaby uszkodzić narząd słuchu. Każdorazowo po
skorzystaniu z Akustone zaleca się umycie jego końcówki pod bieżącą wodą, a następnie jej dokładne osuszenie. Jeśli produkt ma być
natomiast aplikowany dzieciom i niemowlętom, powinna wykonać to osoba dorosła, zachowując wszelkie środki ostrożności. Po
zastosowaniu produktu nie trzeba przepłukiwać przewodu słuchowego. Ze względów higienicznych z produktu powinna korzystać
wyłącznie jedna osoba. Jeśli pacjent stosuje wyrób medyczny do rozpuszczania korków woskowinowych, a dolegliwości nie ustąpią po
5 dniach jego stosowania lub wręcz nasilą się, niezbędny jest kontakt z lekarzem.

Akustone posiada również przeciwwskazania. Nie powinien być stosowany w przypadku występującej nadwrażliwości na choć jeden z
jego składników. Wyrób medyczny jest przeciwwskazany w przypadku perforacji błony bębenkowej, nie powinien być aplikowany w
przypadku chorób uszu i nie wolno go używać, jeśli w przewodzie słuchowym zalega ciało obce. Spray do uszu Akustone przeznaczony
jest wyłącznie do przewodu słuchowego – nie wolno używać go zatem do jamy ustnej, oczu czy nosa. Jeśli wyrób medyczny ma być
stosowany u dzieci do 1. roku życia, wcześniej należy w tej kwestii skonsultować się z pediatrą.

Wyrób medyczny należy przechowywać w temperaturze 15-25°C, najlepiej w opakowaniu oryginalnym, pilnując podanej na opakowaniu
daty ważności, by nie korzystać z produktu po upłynięciu tego terminu.

Opis
AkusTone to wyrób medyczny, którego składniki w łagodny sposób rozpuszczają woskowinę zalegającą w zewnętrznym przewodzie
słuchowym, umożliwiając zachowanie właściwej higieny uszu oraz ułatwiając usuwanie korków woskowinowych i przeciwdziałając ich
powstawaniu. Dzięki specjalnej końcówce możliwe jest łatwe rozpylenie produktu w przewodzie słuchowym bez wytwarzania
nadmiernego ciśnienia.

AkusTone:

rozpuszcza zalegającą woskowinę,
przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych,
umożliwia zachowanie właściwej higieny uszu w przypadku nadmiernej produkcji woskowiny u dzieci lub osób noszących
aparaty słuchowe lub słuchawki,
przeciwdziała zaleganiu wody w przewodzie słuchowym w trakcie kąpieli lub uprawiania sportów wodnych, u osób z tendencją
do nawracających infekcji ucha zewnętrznego.

Nie zawiera wody ani konserwantów. Wyrób przeznaczony jest dla dorosłych i dzieci powyżej 3. miesiąca życia.

Cechy

3 naturalne oleje
pomaga w zachowaniu właściwej higieny uszu
ułatwia usuwanie korków woskowinowych

Składniki
oliwa z oliwek, olej migdałowy, olej jojoba, parafina ciekła, witamina E, polisorbat 80

Stosowanie
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 oryginalnym opakowaniu w miejscu niedostępnym dla dzieci. 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
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Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
 

Galeria
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