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Otovent aparat do leczenia ujemnego ciśnienia w uchu
środkowym
 

Cena: 57,09 pln

Opis słownikowy

Producent ABIGO Medical

Opis produktu
 

Otovent jest to klinicznie potwierdzony sposób leczenia ujemnego ciśnienia w uchu środkowym, który pomaga uniknąć chirurgicznego
zabiegu zakładania rurek wentylacyjnych w błonie bębenkowej ucha pacjenta.

Zasada działania polega na tym, że dziecko napełnia balon medyczny powietrzem wdmuchiwanym przez nos. Wyrównuje w ten sposób
ciśnienie i łagodzi objawy ze strony uchu środkowym.

Dzieci mogą używać zestawu Otovent w domu pod nadzorem rodziców.

Leczenie jest bezbolesne, bez efektów ubocznych i zajmuje niewiele czasu.

Otovent należy stosować 2-3 razy dziennie, aż do całkowitego usunięcia płynu wysiękowego z ucha środkowego.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Jak korzystać z zestawu Otovent 

- Podłączyć balon do końcówki nosowej. Prawą ręką mocno docisnąć okrągłą część końcówki nosowej do prawego otworu nosowego.
Palcami lewej ręki zatkać lewy przewód nosowy. Przycisnąć skrzydełko nosa z lewej strony w taki sposób by szczelnie zatkać lewy
przewód nosowy.

- Głęboko wciągnąć powietrze i zamknąć usta. Nadmuchać balon prawym otworem nosowym, aż osiągnie rozmiar grejpfruta.

- Powtórzyć procedurę dla lewego otworu nosowego.

Leczenie jest skuteczne, gdy dziecko odczuwa wzrost ciśnienia i / lub „kliknięcie” w uchu.

 

Jeśli dziecko nie odczuwa żadnej zmiany w uchu:

- Należy powtórzyć punkt 2, przechylając głowę lekko do przodu, a następnie w prawo. (patrz film powyżej)

- Powtórzyć punkt 3.

- Gdy balon zostanie nadmuchany szczelnie docisnąć końcówkę nosową do otworu nosowego i przełknąć ślinę. Powietrze z balonu
będzie uchodzić wstecznie w kierunku nosa.

Leczenie jest skuteczne, jeśli dziecko odczuwa wzrost ciśnienia i / lub „kliknięcie” w uchu.
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Uwaga !

Każdy balon można napełniać maksymalnie 20 razy. (wtedy ciśnienie do przedmuchiwania trąbek słuchowych jest skuteczne)
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