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Aurimax spray do uszu 10 ml
 

Cena: 33,40 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 10 ml

Postać Aerozole

Producent CHIESI

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
olej z oliwek oczyszczony, glicerol, kompleks kwasu glicyretynowego, totarol, olejek geraniowy, olejek z drzewa herbacianego, olejek
cytrynowy, olejek z oregano, olejek lawendowy, olejek miętowy, olejek z rozmarynu lekarskiego, wyciąg z gorzknika kanadyjskiego.

Wskazania i działanie
Aurimax jest to wyrób medyczny klasy I stosowany jako wilgotna bariera ochronna przed szkodliwymi wpływami środowiska,
nawilżająca i kojąca skórę kanału słuchowego. Aurimax jest również zalecany w utrzymaniu higieny aparatu słuchowego ucha
zewnętrznego dzieci i dorosłych.

wspomaga leczenie zapaleń ucha
ogranicza obrzęk przewodu słuchowego i ma działanie ściągające
zmiękcza zalegająca woskowinę (dzięki czemu można ją łatwo usunąć) i zapobiega jej twardnieniu
wspomaga utrzymanie optymalnej wilgotności
pozwala utrzymać higienę uszu

Przeciwwskazania
Wyrobu medycznego Aurimax nie należy stosować, jeśli:

opakowanie zostało uszkodzone
występuje perforacja błony bębenkowej ucha (np. w przypadku przewlekłego zapalenia ucha środkowego)
stwierdzono wcześniej uczulenie na którykolwiek ze składników wyrobu
upłynął termin ważności wydrukowany na opakowaniu
pacjent jest bezpośrednio po operacji lub zabiegu chirurgicznym przeprowadzonym w obrębie ucha

Aurimax przeznaczony jest dla dzieci powyżej 24 miesiąca życia i dorosłych.
Wyłącznie do użytku zewnętrznego, należy unikać kontaktu z oczami, jamą ustną i błoną śluzową gardła oraz nosa
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Dawkowanie
Dzieci od 2 do 12 roku życia: 1 dawka do każdego ucha 2-3 razy dziennie. Stosować wyłącznie pod nadzorem dorosłych! Jeśli po upływie
14 dni nie dojdzie do poprawy lub pacjent czuje się gorzej, należy skonsultować się z lekarzem.
Dzieci powyżej 12 roku życia i dorośli: 1 dawka do każdego ucha 3-4 razy dziennie. Jeśli po upływie 14 dni nie dojdzie do poprawy lub
pacjent czuje się gorzej, należy skonsultować się z lekarzem.

Działania niepożądane
Wyrób medyczny Aurimax jest dobrze tolerowany i nie są znane żadne działania niepożądane po jego zastosowaniu. W razie
wystąpienia objawów alergii lub innych działań niepożądanych należy poinformować lekarza lub farmaceutę. Wyrób medyczny Aurimax
należy stosować wyłącznie zgodnie z instrukcją używania.

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