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ANTOTALGIN NATURA KROPLE DO USZU Z NAGIETKIEM
15G
 

Cena: 13,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

Farmina

Opis produktu
 

ANTOTALGIN NATURAL KROPLE DO USZU Z NAGIETKIEM - 15 G
Krople do uszu z nagietkiem przeznaczone do usuwania woskowiny usznej u dorosłych i dzieci powyżej 1 roku życia.

W swoim składzie zawiera:

Dokuzynian sodu- związek powierzchniowo czynny powodujący rozmiękczanie woskowiny usznej, a przez to jej łatwiejsze
usunięcie,

Nalewkę z nagietka- łagodzi stan zapalny powstający wokół zalegającej woskowy i działa przeciwbakteryjnie

Specjalnie dobrane podłoże.

Skład:

Natrii docusas, calendula officinalis, vehiculum

Działanie:

Działa kompleksowo na problemy związane z zalegająca woskowiną uszną. Profilaktyczne stosowanie preparatu pozwala zachować
odpowiednią higienę ucha, wspomagając naturalny proces usuwania woskowiny. Regularne stosowanie preparatu Antotalgin natural
zapobiega gromadzeniu się woskowiny usznej dzięki czemu pomaga uniknąć kłopotliwego płukania uszu.
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Wskazania:

Preparat pomaga usunąć woskowinę z zewnętrznego przewodu słuchowego i pozwala uniknąć problemów związanych z jej zaleganiem
(m.in stanów zapalnych).

Sposób użycia wyrobu medycznego:

W celu regularnej higieny uszu stosować 1-2 razy na tydzień. Do usuwania złogów stosować przez 3 dni z rzędu.

Przed użyciem należy przyjąć pozycję leżącą z uchem (z którego chcemy usunąć woskowinę) skierowanym ku górze. Zakropić
3-5 kropli.
W razie potrzeby można stosować kilka razy dziennie.
Produkt polecany dla dorosłych i dzieci powyżej 1 roku życia.
Stosowanie u dzieci poniżej 1 roku życia wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

Przeciwwskazania i środki ostrożności:

Uczulenie na którykolwiek ze składników preparatu.
Nie należy stosować w przypadku perforacji błony bębenkowej, infekcji ucha, w przypadku założonego drenu.
Możliwe działania niepożądane wyrobu medycznego:
W przypadku nadwrażliwości możliwe są takie objawy jak wysypka, świąd, zaczerwienienie.

Producent: Farmina Sp. z o.o., ul. Lipska 44, Kraków.
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