ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ
А-ЦЕРУМЕН Нео Плюс®
Вушний гігієнічний розчин, спрей
UA
Для чого потрібна вушна сірка?
Вушна сірка захищає вухо від інфекцій, пилу та чужорідних тіл. Вона контролює кількість
бактерій, що зазвичай присутні на поверхні шкіри зовнішнього слухового проходу. Крім того,
вушна сірка зволожує барабанну перетинку, запобігаючи її затвердінню та жорсткості, що сприяє
кращій передачі звуку.
Чому вушна гігієна має важливе значення?
За нормальних умов вушна сірка виділяється і рухається у напрямку зовнішнього слухового
проходу під час жувальних рухів. Будь-яке порушення даного процесу призводить до накопичення
вушної сірки. Як наслідок, утворюється сірчана пробка, яка перешкоджає нормальному
функціонуванню вуха, що призводить до втрати слуху, шуму в вухах, запаморочення, тощо.
Застосування м’яких засобів для вушної гігієни допомагає підтримувати зовнішній слуховий
прохід чистим та запобігає накопиченню вушної сірки.
Що таке А-ЦЕРУМЕН Нео Плюс®?
А-ЦЕРУМЕН Нео Плюс® – м’який засіб для вушної гігієни, що містить поверхнево-активні
речовини.
А-ЦЕРУМЕН Нео Плюс® - рекомендовано для дітей віком від 6 місяців та дорослих.
- При регулярному застосуванні допомагає видалити залишки вушної сірки та запобігає її
накопиченню.
- Розчиняє сірчані пробки.
Як А- ЦЕРУМЕН Нео Плюс® діє?
А-ЦЕРУМЕН Нео Плюс® зволожує та розчиняє сірчані пробки (суха та ущільнена вушна
сірка).
Після видалення сірчаної пробки вушна сірка знову секретується природнім шляхом для
захисту та змащування вуха.
Упаковка:
Спрей, 40 мл
Склад: М’які поверхнево-активні речовини (натрію ацил саркозінат та ефір сахарози),
зволожувач, натуральні харчові барвники, допоміжні речовини до 100%.
Не містить консервантів. Барвник природнього походження.
Дозування: Для регулярної гігієни вух: 2 рази на тиждень. Для видалення вушних пробок:
вранці та ввечері протягом 3-4 днів.
Інструкція із застосування:
1. Нахиліть голову вухом догори, що потребує лікування.
2. Вприсніть два рази.
3. Масажуйте основу вуха та тримайте приблизно 1 хвилину.
4. Випряміть голову, щоб дозволити засобу та накопиченій вушній сірці витекти, після чого
промийте зовнішній слуховий прохід фізіологічним сольовим розчином або чистою водою, та
витріть залишки розчину.

Попередження:
Використати протягом 3 місяців після першого відкриття.
Не охолоджувати.
Зберігати при температурі від 10 до 40°C.
Не застосовувати після дати закінчення терміну придатності, що вказана на флаконі.
Запобіжні заходи:
Не проштовхувати наконечник глибоко у слуховий прохід, щоб уникнути подразнення.
Не застосовувати засіб у випадку, коли пацієнт має перфоровану барабанну перетинку,
страждає на вушну інфекцію або застосовує трубку для вентиляції середнього вуха.
Якщо відзначається болісне відчуття у вусі, перед застосуванням слід проконсультуватися з
лікарем.
Уникати контакту з очима.
Не приймати внутрішньо.
Після кожного використання, знімають насадку і промивають гарячою водою.
ЗБЕРІГАТИ ПОЗА ПОЛЕМ ЗОРУ ТА В НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ.
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