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Vaxol spray do usuwania woskowiny 10 ml
 

Cena: 25,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 ml

Postać Aerozole

Producent HL HEALTHCAR

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Vaxol w postaci sprayu do usuwania woskowiny jest produktem na bazie oliwy z oliwek, który jest w 100% naturalny,
a przy tym łatwy w aplikacji i skuteczny w działaniu. Wyrób medyczny jest sprzedawany w opakowaniu z pompką, dzięki której można go
zaaplikować nawet najmłodszym dzieciom. Może być podawany do uszu niezależnie od pozycji ciała pacjenta, co ułatwia jego
stosowanie u najmłodszych. Jednorazowa dawka sprayu jest dobrana w taki sposób, aby nie wypływała z ucha.

Na co jest spray Vaxol? Wskazaniem do stosowania tego wyrobu medycznego jest regularna higiena przewodu słuchowego
zewnętrznego, czyli pozbywanie się woskowiny ze światła przewodu słuchowego. Produkt może być też pomocny, aby przygotować
uszy do zabiegu usuwania korków woskowinowych. Poza tym stosuje się go przed uprawianiem sportów wodnych, jako zabezpieczenie
przed dostaniem się wody do uszu. Składnikiem czynnym wyrobu medycznego Vaxol jest oliwa z oliwek, która wspomaga proces
samooczyszczania ucha. Wyrób medyczny Vaxol pomaga też usunąć nadmiar woskowiny z przewodu słuchowego, tym samym
chroniąc pacjenta przed powstawaniem korków woskowinowych. Oprócz tego funkcją sprayu Vaxol jest chronienie stosującej go osoby
przed infekcjami bakteryjnymi i grzybiczymi, gdyż produkt tworzy w uszach specjalną barierę ochronną. Działanie Vaxol wiąże się
również z łagodzeniem podrażnień oraz świądu uszu. Oliwa z oliwek jest również bogata w polifenole, w tym między innymi w
hydroksytyrosol, który znany jest ze swoich właściwości antyoksydacyjnych, przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybiczych.

W opakowaniu znajduje się 10 ml sprayu Vaxol. W skład wyrobu medycznego wchodzi wyłącznie oliwa z oliwek przygotowana zgodnie
ze standardami farmaceutycznymi. Produkt jest wyposażony w specjalną wyprofilowaną końcówkę, więc nie ma możliwości zbyt
głębokiego umieszczenia go w uchu. Dodatkowo spray rozpyla składnik aktywny pod niewielkim ciśnieniem, więc nie trzeba się martwić
o ewentualną możliwość uszkodzenia błony bębenkowej ucha. Preparat jest bardzo wydajny, gdyż podaje substancję czynną w
precyzyjnych, niewielkich dawkach, dzięki czemu jedno opakowanie Vaxol może wystarczyć nawet na pół roku jego regularnego
stosowania.

Zanim pacjent skorzysta (u siebie lub u dziecka) z wyrobu medycznego Vaxol, powinien zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do
opakowania. Rekomendowane dawkowanie wyrobu medycznego jest zależne od powodu, w związku z którym produkt jest stosowany.
W przypadku regularnego czyszczenia uszu z woskowiny wystarczy stosować spray Vaxol 1–2 razy w tygodniu. Jeśli natomiast u
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pacjenta pojawił się korek woskowinowy, zaleca się korzystanie z produktu Vaxol 2 razy dziennie przez 4–5 dni przed płukaniem ucha,
dzięki czemu sam zabieg płukania ucha przebiegnie sprawniej. Dodatkowo spray Vaxol można stosować przed każdorazowym
kontaktem z wodą (np. pływaniem na basenie) – wówczas zabezpieczy on ucho przed dostaniem się do jego wnętrza wody. Wyrób
medyczny ma też pewne przeciwwskazania. Nie należy z niego korzystać w przypadku nadwrażliwości na choć jeden z jego składników.

Skład

VAXOL to produkt, który powstał we współpracy z British National Healthservice Ear Care Specialist Unit w Rotherham.
Naturalny w 100%, oparty na oliwie z oliwek, składniku polecanym przez brytyjskich lekarzy w celu zmiękczania woskowiny.
Wygodne, bezpieczne opakowanie w formie spray&rsquo;u z pompką, pozwala na aplikowanie preparatu nawet malutkim
dzieciom.

Dawkowanie

W Polsce, tradycyjnie lekarze stosują zakraplanie płynną parafiną jako preparat zmiękczający korek woskowinowy przed
zabiegiem płukania ucha. Zalecenia Systemu Ochrony Zdrowia w Wielkiej Brytanii mówią, iż do zmiękczania woskowiny usznej
zaleca się stosowanie oliwy z oliwek, zarówno przed zabiegiem płukania ucha, jak również do regularnego, profilaktycznego
stosowania, ponieważ oliwa z oliwek wspomaga proces samooczyszczania ucha.
Oliwa z oliwek przygotowana według standardów farmaceutycznych to jedyny składnik preparatu VAXOL.
Efekty stosowania preparatu Vaxol: poprawa jakości słyszenia; zapobieganie lub zmniejszanie częstotliwości zabiegów
lekarskich płukania lub czyszczenia ucha; wspomaganie procesu samooczyszczania się ucha; ułatwienie w codziennej higienie
uszu.
Zalety preparatu Vaxol: Vaxol natłuszcza przewód słuchowy i woskowinę, ułatwia osiągnięcie pozytywnego efektu zabiegowego
płukania uszu. Vaxol wspomaga proces samooczyszczania, zmniejsza konieczność zabiegowego płukania uszu, ułatwia
oczyszczanie uszu. Vaxolnie wycieka z uszu - wysoka rzetelność stosowania również wśród osób stosujących aparaty
słuchowe.
Bezpieczny skład: Vaxol nie zawiera wody &ndash; mokra woskowina może stanowić doskonałą pożywkę dla bakterii. Vaxol jest
w 100% naturalny - zawiera oliwę z oliwek, przygotowaną wg standardów farmaceutycznych, nie ma ryzyka przedawkowania,
można stosować długoterminowo. Oliwa z oliwek: nie wysusza skóry przewodu słuchowego, nie powoduje podrażnień, nie
powoduje pęcznienia korków woszczynowych.
Bezpieczna forma: Spray/pompka &ndash; delikatnie rozpyla substancję aktywną bez ryzyka zbyt dużego ciśnienia i ew.
uszkodzenia błony bębenkowej. Specjalnie wyprofilowana końcówka - nie ma ryzyka zbyt głębokiego wsadzenia do ucha i
uszkodzenia przewodu słuchowego.

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