Preparat do usuwania woskowiny usznej
Instrukcja używania
Preparat przeznaczony do stosowania
w profilaktyce niedosłuchu przewodzeniowego, spowodowago nadmiernym gromadzeniem się woszczyny w
przewodzie słuchowym zewnętrznym,
u dorosłych i dzieci.
Woskowina (łac: cerumen)
Wytwarzana jest przez znajdujące się
w przewodzie słuchowym gruczoły.
Jest to naturalna, tłusta substancja
o żółtawobrunatnym zabarwieniu.
Cienką warstwą powleka skórę przewodu słuchowego i stanowi skuteczną
ochronę przed nadmiernym rozwojem
bakterii w uchu oraz chroni skórę ucha
przed nadmiernym wysuszeniem.
W warunkach fizjologicznych jest naturalnie usuwana na zewnątrz przewodu
słuchowego. Jakiekolwiek zaburzenia
tego procesu, na przykład nieprawidłowe stosowanie patyczków do środka ucha, powodują nadmierne jej gromadzenie oraz powstawanie trudnych
do usunięcia czopów woszczynowych.
Najczęstszymi objawami zgomadzonej
woszczyny są świąd, drapanie, pogorszenie słuchu (tzw. niedosłuch przewodzeniowy). Ten ostatni najczęściej
pojawia się po kąpieli lub myciu głowy,
gdy dostająca się do ucha woda powoduje pęcznienie woszczyny, blokując
kanał słuchowy.

Wskazania
1. Cerumex to bezpieczny i skuteczny
preparat do usuwania i rozpuszczania woskowiny usznej.
2. Cerumex regularnie stosowany
usuwa pozostałości woskowiny i
stanowi profilaktykę zatkanego
ucha.
3. Cerumex ułatwia rozmiękczanie
twardych czopów woskowinowych.
Jest szczególnie skuteczny przy
użyciu 30 minut przed zabiegiem
płukania ucha.
4. Cerumex przeznaczony jest dla
dorosłych i dzieci powyżej 3 miesiąca zycia.
Sposób użycia
• Butelkę z preparatem ogrzać w
dłoni do temperatury ciała.
• Zakropić do każdego ucha maksymalnie 5 kropli 2 razy dziennie aż
do rozpuszcenia woskowiny.
• Największą skuteczność uzyskuje
się stosując preparat do uszu przed
snem (na noc).
• Powtarzać zakraplanie 2 razy dziennie przez okres do 5 dni.
• Resztki woszczyny można wypłukać
wodą pod prysznicem przy okazji
mycia głowy wodą o temperaturze
około 370C.
• W celu ułatwienia zabiegu płukania
ucha najlepiej jest zastosować preparat 30 minut przed zabiegiem.
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• Nie stosować preparatu przy
wyciekach z ucha, podrażnieniu,
wysypce w uchu, zawrotach głowy,
urazie lub perforacji (dziura) błony
bębenkowej, drenażu błony bębenkowej. W przypadku istnienia
powyższych stanów przed użyciem
preparatu trzeba zasięgnąć porady
lekarza.
• Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia, na którykolwiek ze składników preparatu.
Interakcje
Dotychczas nie stwierdzono interakcji.
Działania niepożądane
Nie zaobserwowano w przypadku
postępowania zgodnego z niniejszą
instrukcją używania.
Ostrzeżenia i zalecane środki
ostrożności
• Nie wolno używać preparatu na
woszczek do oczu.
• Nie używać preparatu dłużej niż 5
dni w sposób ciągły. Jeśli nadmiar
woszczku pozostaje nadal w uchu
skontaktować się z lekarzem.
• Jedno opakowanie przeznaczone
jest dla jednego użytkownika.
• Zawartość opakowania zużyć w
ciągu 1 miesiąca od pierwszego
otwarcia.

• Zakręcać butelkę, gdy preparat nie
jest używany. W przypadku spożycia, natychmiast skontaktować się
z lekarzem.
• Preparat należy przechowywać w
miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
• Przechowywać zamknięte opakowanie w pozycji pionowej, w
temperaturze do 30oC.
• Nie używać po upływie daty
przydatności umieszczonej na
opakowaniu.
• Należy zachować instrukcję, aby w
razie potrzeby móc ją ponownie
przeczytać.
Dodatkowe informacje:
• Po zużyciu opakowanie zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
• Cerumex jest wyrobem medycznym klasy I zgodnym z Dyrektywą
Europejską 93/42/EEC.

Skład:
Aqua purificata, glycerin, sodium bicarbonate,
phenoxyethanol, ethylhexylglycerin.
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