Antotalgin Natural – instrukcja używania

Antotalgin Natural
Krople do uszu z nagietkiem 15g przeznaczone do usuwania woskowiny u dorosłych i dzieci
powyżej 1 roku życia.
Skład: natrii docusas, calendula officinalis, vehiculum.
1. Co to jest Antotalgin Natural i w jakim celu się go stosuje?
Skąd się bierze woskowina w uchu?
Woskowina uszna jest lepką substancją wydzielaną przez gruczoły łojowe. Wydzielina ta
chroni kanał słuchowy przed infekcjami i ciałami obcymi, a także ogranicza rozwój bakterii
chorobotwórczych. Naturalnie woskowina uszna twardnieje i jest przesuwana na zewnątrz
ucha dzięki ruchom żuchwy, jednak w niektórych sytuacjach zalega w uchu, tworząc tzw.
korek woskowinowy. Zaleganie woskowiny usznej jest powszechnym problemem, który
może powodować pogorszenie słuchu, podrażnienie, ból, szum w uszach lub zawroty głowy.
Czym jest Antotalgin Natural?
Antotalgin Natural jest preparatem do usuwania woskowiny usznej. Odpowiednio dobrany
skład pozwala na usunięcie wszystkich pozostałości woskowiny i zapobiega jej
nagromadzeniu. Pomaga także usunąć korki woskowinowe. Regularne stosowanie preparatu
Antotalgin Natural, pomaga usunąć woskowinę z zewnętrznego przewodu słuchowego i
pozwala uniknąć problemów związanych z jej zaleganiem (m.in. stanów zapalnych).
2. Zanim zastosuje się Antotalgin Natural.
Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu jest uczulenie na którykolwiek ze składników.
Nie należy stosować w przypadku perforacji błony bębenkowej, infekcji ucha, w przypadku
założonego drenu. W przypadku infekcji oraz bólu ucha należy skonsultować się z lekarzem.
Nie połykać, unikać kontaktu z oczami.
3. Jak stosować Antotalgin Natural?
Produkt polecany dla dorosłych i dzieci powyżej 1 roku życia. Przed zastosowaniem
preparatu u dzieci poniżej 1 roku życia należy skonsultować się z lekarzem.
Dawkowanie: w celu regularnej higieny uszu stosować 1-2 razy na tydzień. Do usuwania
złogów stosować przez 3 dni z rzędu.
Sposób użycia: przed użyciem należy przyjąć pozycję leżącą, z uchem (z którego chcemy
usunąć woskowinę) skierowanym ku górze. Zakropić 3-5 kropli. W razie potrzeby można
stosować kilka razy dziennie. Po kilku minutach przemyć ucho. W przypadku wątpliwości co
do dawkowania i sposobu podania należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.
4. Możliwe działania niepożądane.
W przypadku nadwrażliwości możliwe są takie objawy jak wysypka, świąd, zaczerwienienie.
W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.
5. Przechowywanie Antotalgin Natural.
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Nie należy stosować preparatu po upływie terminu ważności określonego na etykiecie i
opakowaniu zewnętrznym. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla
dzieci.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do producenta:
FARMINA SP. Z O.O.
UL. LIPSKA 44
30- 721 KRAKÓW
tel. 12 290 90 00
fax. 12 290 90 50
e-mail: info@farmina.pl

