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Solwax Active spray do uszu 15 ml
 

Cena: 25,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 15 ml

Postać Aerozole

Producent SOLINEA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Solwax Active w postaci sprayu do uszu jest produktem o unikalnym składzie, łatwym i wygodnym w stosowaniu.
Mogą z niego korzystać zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci (pod kontrolą osób dorosłych). Na co jest spray Solwax Active? Wyrób
medyczny stosuje się w celu usuwania złogów woskowiny usznej. Zaaplikowany do przewodu słuchowego zewnętrznego spray zaczyna
uwalniać aktywny tlen, a w konsekwencji usuwa złogi woskowiny usznej. Dodatkowo wyrób medyczny Solwax Active można stosować
profilaktycznie w celu zapobiegania ponownemu gromadzeniu się woskowiny usznej.

W opakowaniu znajduje się 15 ml wyrobu medycznego Solwax Active. W skład sprayu do uszu wchodzi Glycerine, 1,2-propanediol,
Carbamide peroxide, Ethylenediaminetetraacetic Acid Disodium Salt, Ethylene alcohol oraz Sodium citrate. Przed skorzystaniem z
wyrobu medycznego Solwax Active należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania oraz informacjami znajdującymi się
na opakowaniu produktu. Wyrób medyczny powinien zostać ogrzany w dłoni przed zastosowaniem. Jak stosować spray do uszu Solwax
Active? Zaleca się zbliżenie końcówki aplikatora do przewodu słuchowego w taki sposób, aby butelka znajdowała się w pozycji pionowej.
Następnie można zaaplikować wyrób medyczny Solwax Active do przewodu słuchowego.

Jeśli lekarz nie wskaże inaczej, zalecany przez producenta sposób stosowania wyrobu medycznego powinien być przestrzegany. 
Rekomendowane dawkowanie sprayu do uszu Solwax Active w przypadku stosowania profilaktycznego to aplikacja 1–2 dawek
preparatu do każdego ucha z częstotliwością 1–2 razy w tygodniu. Taka ilość powinna wystarczyć, aby skutecznie zapobiegać
powstawaniu złogów woskowinowych. Jeśli natomiast pacjent ma już korek woskowinowy, powinien – o ile lekarz nie wskaże inaczej –
stosować 1–2 dawki wyrobu medycznego Solwax Active do ucha z częstotliwością 2 razy dziennie przez około 4–5 dni przed wizytą u
lekarza. Osoby uprawiające sporty wodne mogą stosować spray Solwax Active profilaktycznie, aplikując 1–2 dawki produktu do każdego
ucha po kąpieli. W ten sposób można wyeliminować nieprzyjemne efekty zalegania wody w kanale ucha.

Nie każdy pacjent może stosować wyrób medyczny Solwax Active, gdyż istnieją ku temu pewne przeciwwskazania. Wyrób medyczny
nie powinien być używany przez osoby nadwrażliwe na chociaż jeden z jego składników. Zaleca się, aby kobiety w ciąży, matki karmiące
piersią oraz dzieci w wieku poniżej 12 lat stosowały spray do uszu Solwax Active wyłącznie pod nadzorem lekarza. Nie należy korzystać
z wyrobu medycznego w przypadku bólu ucha lub perforacji błony bębenkowej. Przeciwwskazaniem do stosowania sprayu Solwax
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Active są również przewlekłe stany zapalne ucha środkowego. Poza tym wyrób medyczny nie jest przeznaczony dla osób z przewlekłymi
stanami zapalnymi przewodu słuchowego.

Skład
Glycerine, 1,2-propanediol, Carbamide peroxide, Ethylenediaminetetraacetic Acid Disodium Salt, Ethylene alcohol, Sodium citrate.

Wskazania i działanie

Solwax active skutecznie usuwa złogi woskowiny usznej. Po aplikacji preparatu do przewodu słuchowego zewnętrznego,
uwalniany jest aktywny tlen, który przyczynia się do usuwania złogów woskowiny usznej.
Solwax active dzięki unikalnej formule i wygodnej formie może być bezpiecznie stosowany zarówno u dorosłych jak i u dzieci.
Wskazania:

usuwanie złogów woskowiny usznej oraz zapobieganie ponownemu jej gromadzeniu

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Przed użyciem należy buteleczkę ogrzać w dłoni. Trzymając butelkę w pozycji pionowej zbliżyć końcówkę aplikatora do przewodu
słuchowego i zaaplikować zgodnie z poniższym-.
Profilaktycznie: 1-2 dawki do każdego ucha 1-2 razy w tygodniu aby zapobiec tworzeniu się złogów woskowinowych.
Przy korku woskowinowym jeśli lekarz nie zaleci inaczej, aplikować 1-2 dawki dwa razy dziennie przez ok. 4-5 dni przed wizytą u lekarza.
Profilaktycznie dla osób uprawiających sporty wodne, rozpylić 1-2 dawki do każdego ucha bezpośrednio po kąpieli. Zabieg ten eliminuje
efekt zalegania wody w kanale ucha po kąpieli.

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