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Voskolix Spray d/hig.uszu d/dzieci/dor15ml
 

Cena: 18,14 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 15 ml

Postać -

Producent AXPHARM SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Opis

Skład
Naturalna oliwa z oliwek przygotowana według standardów farmaceutycznych.

Działanie 
Naturalna oliwa z oliwek zawarta w preparacie Voskolix łagodzi podrażnienia i pielęgnuje przesuszoną skórę przewodu słuchowego.
Przyczynia się do zmiękczania i naturalnego oczyszczania woskowiny usznej. Świetnie sprawdza się u dzieci i niemowląt jako produkt
wspierający samooczyszczanie oraz ułatwiający lekarzowi przeprowadzenie zabiegu oczyszczania uszu. Voskolix wspomaga
profilaktykę powstawania korków woskowinowych z zasuszonej woskowiny lub ułatwia ich usuwanie. Oliwa z oliwek wykazuje
właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybicze oraz chroni przed infekcjami takimi jak ucho pływaka.

Zastosowanie
Voskolix Spray przeznaczony do stosowania zewnętrznego do ucha. Może być stosowany u niemowląt, dzieci i dorosłych. Polecany do
usuwania woskowiny, także osobom ze skłonnością do wysychania woskowiny i tworzenia suchych korków woskowinowych. Wskazany
dla osób uprawiających sporty wodne jako naturalna bariera ochronna.

Informacje dodatkowe:
Preparat należy zużyć w ciągu sześciu miesięcy od pierwszej aplikacji. Nie wolno używać w pobliżu otwartego ognia. Zamknięte
opakowanie preparatu trzymać w pozycji pionowej w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla dzieci.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku uczulenia na oliwę z oliwek. Nie należy stosować preparatu w przypadku wycieku z ucha, podrażnień,
wysypki w uchu, zawrotów głowy, urazu czy też perforacji błony bębenkowej lub drenażu błony bębenkowej. W takich przypadkach
najpierw konieczna jest konsultacja lekarska. Nie stosować u niemowląt poniżej 1. roku życia bez wcześniejszej wizyty lekarskiej.

Sposób użycia
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Zapobiegawczo w celu niegromadzenia się woskowiny – 1-2 razy w tygodniu. Jeśli zajdzie konieczność usunięcia nagromadzonej
woskowiny przez lekarza, należy aplikować 1-2 dawki (naciśnięcia aplikatora) sprayu dwa razy dziennie na około 4-5 dni przed wizytą
lekarską. Przed pierwszym użyciem wstrząsnąć pojemniczkiem, kilkakrotnie nacisnąć aplikator, aż pojawi się płyn. Dokładne wskazówki
użytkowania na ulotce wewnątrz opakowania.
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