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Audispray junior spray do higieny uszu 25 ml
 

Cena: 33,60 PLN

Opis słownikowy

Dostępność dostępny w 2-3 dni robocze

Opakowanie 25 ml

Postać Aerozole

Producent DIEPHARMEX

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Audispray junior – spray do higieny uszu dla dzieci to naturalny preparat zawierający hipertoniczny, testowany mikrobiologicznie
roztwór wody morskiej. Jego stosowanie ułatwia utrzymanie uszu dzieci w czystości. Preparat Audispray Junior rozpuszcza i rozrzedza
woskowinę uszną, dzięki czemu możliwe staje się usunięcie jej nadmiaru drogą naturalną. W ten sposób do minimum ograniczone
zostaje ryzyko powstania korka woskowinowego, który może zaczopować kanał słuchowy i doprowadzić nawet do pogorszenia słuchu u
dzieci. Specjalnie przygotowany roztwór wody morskiej Audispray nadaje się również do usuwania z uszu innych drobnych
zanieczyszczeń – np. kurzu.

Produkt jest bardzo delikatny – można stosować go już u dzieci od 3. roku życia. Audispray junior nie wywołuje podrażnień w obrębie
skóry. Do pojemnika dołączono odpowiednio wyprofilowaną nasadkę, dostosowaną do kanału słuchowego. Dzięki temu stosowanie
preparatu Audispray junior jest w pełni bezpieczne.

Audispray junior może być stosowany również przez dzieci korzystające na co dzień z aparatów słuchowych. W takim przypadku spray
do higieny uszu stosuje się wieczorem, po zdjęciu aparatu.

Sprayu do higieny uszu Audispray junior nie należy jednak stosować w przypadku zapalenia ucha środkowego, uszkodzenia bębenka,
bólu uszu lub wystąpienia innych dolegliwości związanych z narządem słuchu. Nie stosować również u dzieci, u których stwierdzono
nadwrażliwość na skład preparatu.

Skład
Hipertoniczny roztwór wody morskiej.

Wskazania i działanie
Audispray junior do higieny uszu dzieci to specjalnie skomponowany preparat ułatwiający szybkie czyszczenie uszu. Dzięki niemu
nadmiar woskowiny, kurz czy drobne zanieczyszczenia usuwane są w sposób bezbolesny.
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Wiele dzieci (zwłaszcza w wieku przedszkolnym) nie przepada za dotykaniem ich uszu. W przypadku stosowania sprayu Audispray
junior konieczność dotyku zostaje zmniejszona do niezbędnego minimum. Warto przy tym pamiętać, że czyszczenie uszu dzieci jest tak
samo istotne, jak utrzymywanie w czystości ich oczu czy nosa.

Preparat do higieny uszu Audispray junior ułatwia również wyrobienie u dzieci nawyku utrzymywania uszu w czystości.

Nieregularne oczyszczanie małżowiny usznej lub nieprawidłowości w pielęgnacji narządu słuchu (np. wsuwanie patyczków
higienicznych do zewnętrznego przewodu słuchowego) mogą doprowadzić do wielu negatywnych konsekwencji. Wśród nich wymienić
trzeba m.in. zaczopowanie kanału słuchowego, pogorszenie słuchu dzieci, nawracające infekcje uszu czy perforację błony bębenkowej
(czyli jej pęknięcie w wyniku niewłaściwego, zbyt intensywnego czyszczenia).

Dawkowanie
Zwykle zaleca się następującą częstotliwość stosowania sprayu do higieny uszu Audispray: po 1 wtrysku do każdego ucha 2-3 razy w
tygodniu.

Jeśli jednak u dziecka widoczne staje się wytwarzanie większej ilości woskowiny usznej, preparat można aplikować częściej – nawet
codziennie.

Aby zastosować spray, należy nałożyć na pojemnik załączoną nasadkę. Następnie pojemnik trzymany w pozycji pionowej przybliżyć do
ucha i przez 1 sekundę wciskać nasadkę. Po zaaplikowaniu roztworu wody morskiej, masować ucho przez ok. 10 sekund. Po tym czasie
przechylić głowę tak, aby, ułatwić wydostanie się płynu na zewnątrz. Po każdym użyciu przemyć nasadkę ciepłą wodą.

Jeśli preparat nie jest stosowany regularnie przez dłuższy czas, nasadka może się zablokować. Aby przywrócić jej funkcjonalność,
wystarczy pojemnik zanurzyć w ciepłej wodzie do wysokości nasadki. Pozostawić w wodzie na ok. 30 minut.

Przeciwwskazania
Przed zastosowaniem sprayu do higieny uszu Audispray junior u dzieci, u których stwierdzono nawracające zawroty głowy, lub u
których wcześniej wystąpiły dolegliwości ze strony uszu (lub błony bębenkowej), preparat można stosować jedynie po zasięgnięciu
opinii lekarza. Jeśli doszło już do powstania korków woskowinowych i znajdują się one w uszach, po zastosowaniu preparatu Audispray
junior korki mogą zwiększyć swoją objętość. Zwykle wywołuje to nieprzyjemne objawy – w takim przypadku należy skonsultować się z
lekarzem.

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