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Olivocap preparat rozpuszczający i usuwający woskowinę
uszną 40 ml
 

Cena: 26,60 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 40 ml

Postać Aerozole

Producent CAPEYPHARMA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład

Squalan - unikalny ekstrakt na bazie oleju z oliwek. Skład oraz struktura Squalan został oparty na strukturze woskowiny
naturalnie występującej w zewnętrznym kanale słuchowym. Dzięki temu Squalan łatwo przenika w struktury woskowiny,
rozbijając zbitą masę na drobne fragmenty i rozpuszczając je. Umożliwia to szybkie i bezpieczne usunięcie woskowiny z kanału
słuchowego.

Wskazania i działanie

Olej z Oliwek - wspomaga działanie Squalan. Łatwo rozprowadza się po kanale słuchowym efektywnie transportując
rozpuszczoną woskowinę na zewnątrz kanału słuchowego. Równocześnie nawilża i łagodzi podrażnienia ścianek kanału
słuchowego. Pomaga chronić przed infekcjami.
Olej miętowy - chłodzi i łagodzi powierzchnie zewnętrznego kanału słuchowego. Równocześnie niweluje nieprzyjemny zapach
woskowiny usznej.
Innowacyjny preparat w formie sprayu rozpuszczający i usuwający woskowinę uszną. Preparat do stosowania u dorosłych i
dzieci powyżej 3 miesiąca życia.
Woskowina zwana inaczej woskiem usznym, stanowi naturalną wydzielinę gruczołów ucha. Nadmierna ilość wosku może
wywołać niepożądane efekty, takie jak osłabienie słuchu, dyskomfort, ból, kaszel. Osłabienie słuchu występuje, gdy
skumulowane złogi woskowiny blokują kanał uszny ograniczając lub uniemożliwiając łatwy dostęp fal dźwiękowych do błony
bębenkowej. Dyskomfort lub ból mogą wystąpić, gdy nadmiar woskowiny uciska błonę bębenkową. Kaszel może się pojawić w
przypadku, gdy czop woskowiny stymuluje nerwy wspólne dla kanału usznego oraz gardła, wywołując uczucie "łaskotania w
gardle".
Olivocap® to w 100% naturalny spray do rozpuszczania i usuwania woskowiny usznej dodatkowo nawilżający kanał słuchowy,
zapobiegający ponownemu gromadzeniu się woskowiny, łączący w sobie cechy mechanicznego związku myjącego oraz cechy
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wspomagania procesu samooczyszczania uszu z woskowiny.
Oczyszczanie z woskowiny

ułatwia usuwanie korków woskowinowych,
pomaga zapobiegać ponownemu powstawaniu korków woskowinowych – wspomaga naturalny proces
samooczyszczania ucha z woskowiny.

Ochrona przed infekcjami
Olivocap® posiada właściwości antybakteryjne, przeciwgrzybiczne,
Olivocap® pomaga chronić przed infekcjami podczas kontaktu z wodą, np.: "uchem pływaka",
Olivocap® tworzy barierę chroniącą przed dostaniem się wody do wnętrza ucha.

Pielęgnacja
łagodzi podrażnienia,
nawilża wysuszoną skórę przewodu słuchowego.

Zalety

Olivocap® nie zawiera wody – mokra woskowina może stanowić doskonałą pożywkę dla bakterii.
Olivocap® nie zawiera konserwantów.
Olivocap® zawiera w 100% naturalne składniki standaryzowane zgodnie z wymaganiami Farmakopei Europejskiej.

Dawkowanie
Przy korku woskowinowym:

rozpylić 1-2 dawki do ucha od 3 do 5 razy dziennie, aż do rozpuszczenia woskowiny.

Profilaktycznie:

rozpylić 1-2 dawki do każdego ucha od 1 do 2 razy w tygodniu jako zapobieganie tworzenia się korków woskowinowych i
codzienna higiena kanału ucha,
rozpylić 1-2 dawki do każdego ucha bezpośrednio przed kąpielą w basenie lub innym akwenie wodnym.

Kanał ucha nie wymaga przepłukiwania po zastosowaniu preparatu.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

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