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Ucholek krople do uszu 20 ml
 

Cena: 20,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 ml

Postać Krople

Producent PROLAB

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Przeznaczenie i właściwości:
Krople do uszu z olejkami „Ucholek" wspomagają leczenie stanów zapalnych zewnętrznego przewodu słuchowego na tle infekcji
bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych.
Krople do uszu „Ucholek" mogą być stosowane zapobiegawczo u osób szczególnie narażonych na częste infekcje zewnętrznego
przewodu słuchowego (korzystających z kąpieli w basenach, po nurkowaniu, często zmieniających klimat, narażonych na przewiewy).

Krople do uszu „Ucholek":

zmiękczają i poprzez działanie ściągające zmniejszają obrzęk przewodu słuchowego.
pomagają w utrzymaniu optymalnej wilgotności,
stopniowo uśmierzają ból,
zmniejszają objawy towarzyszące zapaleniu ucha.

Krople do uszu „Ucholek" mogą być stosowane przy korzystaniu z aparatów słuchowych.
Preparat o łagodnym działaniu.

Cechy

dla osób dorosłych i dzieci
wspomaga leczenie stanów zapalnych ucha
łagodzi ból

Składniki
olejek goździkowy, olejek geraniowy, etanol, symbio, gliceryna
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Stosowanie
Sposób użycia:
Wkraplać 3-4 krople do ucha 1-2 razy dziennie lub według zaleceń lekarza. Krople aplikować bardzo ostrożnie, aby uniknąć uszkodzenia
ucha spowodowanego niewłaściwym użyciem kroplomierza.
Krople mogą być stosowane u dzieci oraz osób dorosłych. U dzieci poniżej 1 roku życia stosować po uprzedniej konsultacji z lekarzem.

Przechowywanie
Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, chronić od światła i wilgoci.

Przeciwwskazania
Przeciwwskazania i środki ostrożności:
Nadwrażliwość na składniki preparatu. Nie stosować po upływie terminu ważności. Należy zapobiegać przypadkowemu dostaniu się do
oczu.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „PROLAB" sp. z o.o.

Zawartość opakowania
20

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

Galeria
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