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OLIVOCAP Spray usuwający woskowinę uszną 15 ml
 

Cena: 23,70 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 15 ml

Postać -

Producent/
Dystrybutor

CAPEYPHARMA

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład Squalan, olej z oliwek, olejek miętowy.   Olivocap® nie zawiera wody – mokra woskowina może stanowić doskonałą pożywkę dla
bakterii.  Olivocap® nie zawiera konserwantów.  Olivocap® zawiera w 100% naturalne składniki standaryzowane zgodnie z
wymaganiami Farmakopei Europejski  Wskazania Woskowina zwana inaczej woskiem usznym, stanowi naturalną wydzielinę gruczołów
ucha. Nadmierna ilość wosku może wywołać niepożądane efekty, takie jak osłabienie słuchu, dyskomfort, ból, kaszel. Osłabienie słuchu
występuje, gdy skumulowane złogi woskowiny blokują kanał uszny ograniczając lub uniemożliwiając łatwy dostęp fal dźwiękowych do
błony bębenkowej. Dyskomfort lub ból mogą wystąpić, gdy nadmiar woskowiny uciska błonę bębenkową. Kaszel może się pojawić w
przypadku, gdy czop woskowiny stymuluje nerwy wspólne dla kanału usznego oraz gardła, wywołując uczucie "łaskotania w gardle".  
Olivocap® to w 100% naturalny spray do rozpuszczania i usuwania woskowiny usznej dodatkowo nawilżający kanał słuchowy,
zapobiegający ponownemu gromadzeniu się woskowiny, łączący w sobie cechy mechanicznego związku myjącego oraz cechy
wspomagania procesu samooczyszczania uszu z woskowiny.  Działanie ułatwia usuwanie korków woskowinowych,  pomaga
zapobiegać ponownemu powstawaniu korków woskowinowych – wspomaga naturalny proces samooczyszczania ucha z woskowiny.  
Dawkowanie Przy korku woskowinowym:   rozpylić 1-2 dawki do ucha od 3 do 5 razy dziennie, aż do rozpuszczenia woskowiny.  
Profilaktycznie: rozpylić 1-2 dawki do każdego ucha od 1 do 2 razy w tygodniu jako zapobieganie tworzenia się korków woskowinowych i
codzienna higiena kanału ucha,   rozpylić 1-2 dawki do każdego ucha bezpośrednio przed kąpielą w basenie lub innym akwenie wodnym.
Kanał ucha nie wymaga przepłukiwania po zastosowaniu preparatu. 
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