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CuE krople do uszu 30 ml
 

Cena: 21,16 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Krople

Producent VITAMED

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny CuE w postaci kropli do uszu jest produktem o kompleksowym składzie, opartym na składnikach pochodzenia
naturalnego. Może on być stosowany przez pacjentów dorosłych, młodzież, a nawet dzieci.

Na co są krople do uszu CuE? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego są stany zapalne przewodu słuchowego zewnętrznego.
Produkt leczniczy może być pomocny w przypadku stanów zapalnych powstających na tle bakteryjnym, wirusowym lub grzybiczym
(ostre i przewlekłe), a także tych wynikających z alergii (ostre i przewlekłe). Wykorzystać go można również do codziennej pielęgnacji
uszu. Kropli do uszu CuE można używać w przypadku nawracających stanów zapalnych (np. tzw. ucha pływaka), a także zalegającego
korka woskowinowego. Produkt może być również pomocny, jeśli pacjent ma uszy podrażnione przez patyczki higieniczne, aparaty
słuchowe czy też słuchawki. Dodatkowo wyrób medyczny można stosować wspomagająco podczas leczenia antybiotykami. Funkcją
kropli do uszu CuE jest udrażnianie przewodu słuchowego oraz zapewnianie mu właściwej higieny. Dodatkowo działanie wyrobu
medycznego CuE polega na łagodzeniu objawów podrażnienia uszu, a także na odżywianiu oraz odbudowywaniu nabłonka. Krople mają
też właściwości przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze.

W opakowaniu znajduje się 30 ml kropli do uszu CuE. W skład wyrobu medycznego wchodzi glikol propylenowy, glicerol, klimbazol,
glicyryzynian dwupotasowy, kwas octowy, alantoina oraz ekstrakty olejowe. Do ekstraktów olejowych zaliczyć można takie składniki, jak
lebiodka pospolita, tymianek pospolity, cynamonowiec cejloński, oliwka europejska, rozmaryn lekarski oraz mięta pieprzowa, a także
lawenda lekarska, gorzknik kanadyjski i cytryna zwyczajna.

Zanim pacjent zastosuje wyrób medyczny CuE, powinien zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Opisane w ulotce
rekomendowane dawkowanie CuE powinno być przestrzegane, o ile lekarz go nie zmodyfikuje. Zaleca się stosowanie 3–4 kropli CuE z
częstotliwością 2 razy dziennie, chyba że lekarz wskaże inaczej. Nie należy stosować większych dawek CuE od rekomendowanych.
Produkt nie powinien być stosowany dłużej niż 25 dni. W czasie aplikacji kropli do uszu należy uważać, aby nie użyć niewłaściwie
kroplomierza, gdyż niezachowanie ostrożności mogłoby przyczynić się do uszkodzenia ucha. Każdorazowo po użyciu wyrobu
medycznego butelka powinna zostać szczelnie zamknięta.
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Wyrób medyczny CuE w postaci kropli do uszu nie powinien być stosowany przez każdego pacjenta. Przeciwwskazaniem jest
nadwrażliwość na chociaż jeden z jego składników. W przypadku wystąpienia objawów nadwrażliwości po zastosowaniu wyrobu
medycznego zaleca się jego odstawienie i konsultację z lekarzem. Produkt nie jest przeznaczony do przyjmowania doustnego i należy
korzystać z niego wyłącznie w sposób opisany przez producenta.

Skład
Substancje czynne:
glikol propylenowy, glicerol, klimbazol, glicyryzynian dwupotasowy, kwas octowy, alantoina, ekstrakty olejowe (lebiodka pospolita,
tymianek pospolity, cynamonowiec cejloński, oliwka europejska, rozmaryn lekarski, mięta pieprzowa, lawenda lekarska, gorzknik
kanadyjski, cytryna zwyczajna)

Wskazania i działanie

Krople CuE zalecane są w profilaktyce i leczeniu stanów zapalnych przewodu słuchowego zewnętrznego, na tle grzybiczym,
bakteryjnym i alergicznym oraz do codziennej pielęgnacji uszu
Wskazania:

Ostre i przewlekłe zapalenie przewodu słuchowego zewnętrznego (bakteryjne, grzybicze, wirusowe, alergiczne)
Nawracające stany zapalne (np. „ucho pływaka”, egzema)
Podrażnienia spowodowane użyciem patyczków higienicznych, słuchawek, aparatów słuchowych
Zaleganie korka woszczynowego
Zapewnienie prawidłowej higieny uszu

Można stosować przed badaniem laryngologicznym (krople są bezbarwne)

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Dorośli i dzieci: 3-4 krople 2 razy dziennie.

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