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

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

 

 

Antotalgin spray do uszu 30 ml
 

Cena: 19,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność dostępny w 2-3 dni robocze

Opakowanie 30 ml

Postać Aerozole

Producent FARMINA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
natrii docusas, calendula officinalis, vehiculum.

Wskazania i działanie

Preparat przeznaczony jest dla dorosłych i dzieci powyżej 1 roku życia.
Antotalgin spray to preparat przeznaczony do usuwania woskowiny zalegającej w zewnętrznym kanale słuchowym.
Regularne stosowanie preparatu Antotalgin spray pomaga utrzymać higienę ucha, zapobiega powstawaniu korków
woskowinowych a także pozwala uniknąć problemów związanych z zalegającą woskowiną, na przykład takich jak pogorszenie
jakości słuchu.
Zawarty w preparacie dokuzynian sodu oczyszcza kanał słuchowy a nagietek lekarski wspomaga łagodzenie podrażnień w
zewnętrznym kanale słuchowym

Przeciwwskazania
Perforacja błony bębenkowej, infekcja ucha, obecność drenu, uczulenie na którykolwiek ze składników preparatu. Preparat przeznaczony
jest dla dorosłych i dzieci powyżej 1 roku życia. Stosowanie u dzieci poniżej 1 roku życia wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

Dawkowanie
W celu regularnej higieny uszu stosować 1-2 razy w tygodniu. W celu usunięcia nagromadzonej woskowiny stosować przez 3 kolejne
dni. Aplikować 1 dozę preparatu do kanału słuchowego. W razie potrzeby można stosować kilka razy dziennie. Po kilku minutach
przemyć ucho

Działania niepożądane
W przypadku nadwrażliwości możliwe są takie objawy jak wysypka, świąd, zaczerwienienie.

Stosowanie
Nie należy stosować preparatu po upływie terminu ważności. Przechowywać w temperaturze do 25oC, w miejscu niedostępnym i
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niewidocznym dla dzieci.

Producent
Farmina sp. z o.o., ul. Lipska 44, 30-721 Kraków

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