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Solwax Active, krople do usuwania woskowiny usznej, 15ml
 

Cena: 19,73 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 15 ml

Postać -

Producent ARKONA

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Opis

Skład
Gliceryna, glikol propylenowy, nadtlenek karbamidu, woda oczyszczona, werseniam dosodowy, kwas winowy, cytrynian sodu, alkohol
etylowy.

Działanie
Wyrób medyczny Solwax active, krople do uszu:
Zawiera substancję aktywną - nadtlenek karbamidu, który uwalnia aktywny tlen, który ułatwia oderwanie korka woskowinowego od skóry
przewodu słuchowego zewnętrznego.
Solwax active zawiera również niejonowe związki powierzchniowo czynne, które ułatwiają rozmiękczenie woskowiny i wzmacniają
działanie wyrobu.

Wskazania
Wyrób medyczny Solwax active, krople do uszu:
Jest zalecany do usuwania złogów woskowiny usznej.
Może być stosowany u dorosłych i dzieci.

Sposób użycia
Wyrób medyczny Solwax active, krople do uszu należy stosować według zaleceń lekarza i zgodnie z instrukcją w ulotce dołączonej do
opakowania.

Przed użyciem należy buteleczkę ogrzać, trzymając ją w dłoni.
Jeśli lekarz nie zalecił inaczej, wkroplić 5-10 kropli do ucha, odczekać kilka minut.
Można zatkać ucho wacikiem.
Zabieg należy powtarzać przez cztery dni, rano i wieczorem.
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Przeciwwskazania i środki ostrożności
Nie należy stosować wyrobu medycznego Solwax active, kropli do uszu:
W przypadku bolesności ucha,
Perforacji (przebicia) błony bębenkowej,
Uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu,
W przewlekłych stanach zapalnych ucha środkowego i przewodu słuchowego.

Środki ostrożności:
Nie należy wprowadzać dozownika zbyt głęboko do przewodu słuchowego! Jest to szczególnie ważne u małych dzieci.
Unikać kontaktu z oczami.
Nie połykać!

Ciąża i karmienie piersią
Kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny stosować Solwax active pod nadzorem lekarza.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Dzieci przed 12. rokiem życia powinny stosować Solwax active pod nadzorem lekarza.
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