Spray do higieny uszu
Wyrób medyczny
Spray do higieny uszu to wyrób medyczny zawierający w swoim składzie oliwę z oliwek i olejek
miętowy. Wspomaga usuwanie i rozpuszczanie złogów woskowiny zalegających w uchu. Działa
profilaktycznie zapobiegając jej nadmiernemu gromadzeniu się. Regularne stosowanie wyrobu
pomaga w utrzymaniu prawidłowej higieny kanału słuchowego zewnętrznego. Preparat stosuje
się wspomagająco do oczyszczania ucha z wydzielin powstałych w wyniku przebiegu zapalenia
ucha zewnętrznego w szczególności małżowiny usznej o etiologii grzybiczej oraz bakteryjnej,
objawiającej się swędzeniem ucha, zaczerwienieniem skóry przewodu słuchowego bez lub
z niewielkim obrzękiem. Nawilża zewnętrzny przewód słuchowy, wspomaga usuwanie zalegającej
woskowiny usznej, zapobiega zaleganiu wody w przewodzie słuchowym po kąpieli, wspomaga
higienę zewnętrznego kanału słuchowego.

Sposób użycia
W celu usuwania i rozpuszczania zalegających złogów: rozpylić 1 – 2 dawki, 3 – 5 razy dziennie.
Stosować do całkowitego usunięcia małżowiny.
Prawidłowa higiena ucha (zapobieganie tworzeniu się złogów): rozpylić 1 – 2 dawki, 1 – 2 razy
w tygodniu.
U osób uprawiających sporty wodne lub przed kąpielą: rozpylić 1 – 2 dawki przed kontaktem
z wodą.
Przewód słuchowy zewnętrzny: przed użyciem wstrząsnąć butelką. Wprowadzić aplikator
w pionowej pozycji do zewnętrznego przewodu słuchowego. Nacisnąć kilka razy aż pojawi się
płyn, a następnie zaaplikować odpowiednią dawkę wyrobu. Delikatnie rozsmarować zewnętrzną
część

ucha.
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Małżowina uszna: w przypadku zakażenia ucha zewnętrznego (małżowina uszna) sposób
stosowania należy ustalić indywidualnie z lekarzem prowadzącym.
Ze względów higienicznych zalecane jest używanie jednego wyrobu przez jedna osobę. W celu
zachowania właściwości wyrobu nie należy manipulować aplikatorem. Po każdorazowym użyciu
należy umyć końcówkę aplikatora.
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Przeciwskazania
Wyrobu medycznego nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości (alergii) na składniki
produktu oraz u osób z perforacją błony bębenkowej, infekcją, bólem ucha lub założonym
drenażem.
W przypadku infekcji, bólu ucha lub innych niepokojących objawów preparat należy zastosować
jedynie po konsultacji z lekarzem.
Nie stosować do oczu, nosa lub jamy ustnej.
U niemowląt i małych dzieci stosować po konsultacji z lekarzem.

Zawartość opakowania
30 ml preparatu.
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Zyskaj Zdrowie Sp. z o.o., ul. Energetyków 28, 20-468 Lublin

