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Audispray Adult do higieny uszu 50 ml
 

Cena: 32,95 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 ml

Postać aer.do uszu, roztw.

Producent PERFFARMA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Opis
Audispray Adult spray do uszu zawiera hipertoniczny roztwór wody morskiej, który działa poprzez upłynnianie i rozpuszczanie
woskowiny w zewnętrznym kanale słuchowym, ułatwiając jej naturalne usuwanie. Dzięki temu preparat zapobiega tworzeniu się korków
woskowinowych. Zastosowanie drobnocząsteczkowego aerozolu, wstrzykiwanego łagodnie przez specjalną dyszę, zapobiega
wytworzeniu zbyt wysokiego ciśnienia w kanale słuchowym, co jest szczególnie istotne w przypadku osób z chorobami ucha.
Stosowanie Audispray pozwala uniknąć konieczności używania patyczków bawełnianych, które mogą powodować przesuwanie
woskowiny w kierunku błony bębenkowej i prowadzić do uszkodzenia ucha.

Wskazania
Audispray Adult to produkt w sprayu, który został stworzony z myślą o higienie uszu. Działanie preparatu polega na rozpuszczaniu i
upłynnianiu woskowiny, dzięki czemu ułatwia jej naturalne usuwanie.

Składniki
100% hipertoniczny roztwór wody morskiej

Zastosowanie
Produkt, który pomaga w naturalnym usuwaniu woskowiny, kurzu i innych zanieczyszczeń, jednocześnie zapobiegając tworzeniu się
korków woskowinowych w kanale słuchowym na zewnątrz ucha. Przeznaczony dla osób dorosłych i dzieci od 6 roku życia.

Sposób użycia
Dla osób powyżej 6. roku życia zaleca się stosowanie Audispray od 2 do 3 razy w tygodniu, jednak u osób zwiększonym wytwarzaniem
woskowiny można stosować preparat codziennie. Osoby noszące aparaty słuchowe powinny stosować Audispray każdego wieczora, po
zdjęciu aparatu. Aby zastosować preparat, należy nacisnąć końcówkę przez 1 sekundę, trzymając pojemnik pionowo. Następnie należy
masować małżowinę uszną przez 10 sekund i przechylić głowę na bok, aby nadmiar płynu wypłynął. Po aplikacji, należy wytrzeć ucho, a
końcówkę z pojemnika należy przepłukać ciepłą wodą.

Ostrzeżenia

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekapodgwiazda.pl
https://aptekapodgwiazda.pl/audispray-adult-do-higieny-uszu-50-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
APTEKA "POD GWIAZDĄ I " SP. Z O.O.

Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

 

Przed zastosowaniem preparatu Audispray należy skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia zapalenia uszu, bólu uszu lub
innych dolegliwości związanych z uszami, a także u osób, u których wcześniej wystąpiły dolegliwości ze strony uszu lub błony
bębenkowej

Uwagi
Jeśli produkt nie był używany przez kilka tygodni i nasada dozownika jest oporna podczas naciskania, nie należy używać siły, ale zamiast
tego należy zdjąć nasadę z butelki i umieścić ją w ciepłej wodzie na około 30 minut. Po schłodzeniu, nasadę można założyć z powrotem
na butelkę i przed użyciem kilkakrotnie nacisnąć, aby sprawdzić, czy produkt działa prawidłowo, nad umywalką.
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