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Remo-Wax Krople do usuwania woskowiny usznej 10 ml
 

cena: 17,06 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała uszy

Działanie oczyszczające, wspomagające

Opakowanie 10 ml (+ gumowa gruszka)

Postać krople

Producent ORION CORPORATION

Sposób aplikacji do ucha

Wskazania korek woskowinowy

Opis produktu
 

Opis:
Wyrób medyczny Remo-Wax® przeznaczony jest do higieny zewnętrznego kanału słuchowego. Skutecznie usuwa zanieczyszczenia i
woskowinę. Zawiera bezpieczne dla zdrowia nieinwazyjne składniki pochodzenia naturalnego, przygotowane według specjalnie dobranej
formulacji.

Skład:
Krople: Alantoina, lanolina etoksylowana, polisorbat 80, polisorbat 60, sorbitol ciekły, syrop fruktozowy, eter polioksyetyleno-stearylowy,
eter polioksyetyleno-oleilowy, olej lanolinowy, mirystynian izopropylu, olej z tłuszczu norek, alkohol fenyloetylowy, alkohol cetylowy,
butylowany hydroksytoluen, kwas sorbowy, chlorek benzetoniowy, woda.

Gruszka: polichlorek winylu (PVC)

Wskazania do stosowania:
Krople do usuwania woskowiny usznej Remo-Wax rozpuszczają korek woskowinowy i zapobiegają jego powstawaniu.

Sposób użycia:
Ogrzej zawartość butelki Remo-Wax do temperatury ciała (około 37℃) przez zamknięcie butelki w dłoni na kilka minut.

Przechyl głowę w kierunku barku lub połóż się z głową zwróconą na bok i podaj do ucha od 10 do 20 kropli Remo-Wax. Pociągnij
delikatnie płatek ucha w górę i w dół kilka razy, wykonując ruch obrotowy. Możesz wprowadzić do ucha mały tampon z bawełny
zwilżony kilkoma kroplami Remo-Wax.

Pozostaw Remo-Wax w uchu przez 20 do 60 minut. W razie potrzeby można pozostawić roztwór w uchu na noc. Po użyciu kropli do
usuwania woskowiny usznej Remo-Wax przewód słuchowy musi zostać przepłukany. W celu przepłukania uszu można użyć gruszki
gumowej Remo-Wax lub udać się do lekarza lub pielęgniarki. Zaleca się by płukanie uszu u dzieci było wykonywane przez lekarza lub
pielęgniarkę. Użyj gumowej gruszki do płukania ucha.

Po zakończonym zabiegu gruszkę należy umyć i wycisnąć do pusta w celu usunięcia zawartości.
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Należy pozostawić gruszkę, kierując końcówkę gruszki do dołu, tak aby znajdująca się w niej woda mogła wypłynąć. Jeśli nie udało się
rozpuścić korka woskowinowego, podawanie kropli i płukanie uszu można powtarzać przez kolejne trzy dni. Stosując Remo-Wax
regularnie raz w miesiącu można uniknąć ponownego powstania korka woskowinowego.

Uwaga! Przepłucz ucho po każdym zabiegu.

Nie należy stosować Remo-Wax w przypadku:
stanu zapalnego lub bólu ucha,
wydzieliny z ucha,
uszkodzonej, przedziurawionej lub przebitej błony bębenkowej (np. dren po nakłuciu błony bębenkowej),
uczulenia (nadwrażliwości) na którykolwiek ze składników kropli Remo-Wax.
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