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System płukania ucha OtoClear® Spray Wash Bottle
 

Cena: 346,00 pln

Opis słownikowy

Producent BIONIX

Opis produktu
 

System OtoClear® Spray Wash Bottle to wyrób przeznaczony do wypłukiwania zalegającej woskowiny z przewodu słuchowego.
Nadmiar woszczyny w uchu może prowadzić do uczucia jego zatkania lub upośledzenia słuchu.

Do zabiegu należy użyć ciepłej wody. Butelka (poj. 470 ml) posiada wskaźnik temperatury określający, czy ma ona odpowiednią
temperaturę. Jeśli jest za zimna pojawia się napis "COOL", gdy jest za gorąca - "HOT", jeśli temperatura jest właściwa - "OK".

Końcówka (do kupienia również osobno) zakładana na butelkę ukierunkowuje strumień wody w trzech kierunkach na ścianki przewodu
słuchowego, a nie bezpośrednio w błonę bębenkową, co pomaga wyeliminować efekty występujące przy innych metodach płukania
ucha, takich jak przemieszanie woszczyny w głąb kanału słuchowego, zawroty głowy, senność czy uszkodzenie błony bębenkowej.

Sposób użycia:
1. Połączyć butelkę z końcówką

2. Napełnić butelkę ciepłą wodą. Nie używać zimnej ani gorącej wody gdyż u niektórych pacjentów może to wywołać zawroty głowy.

3. Nacisnąć spust butelki kierując końcówkę do umywalki do momentu aż poleci z niej woda.

4. Końcówkę umieścić w pełni w kanale słuchowym, zapobiegnie to rozpryskom wody. Kształt końcówki uniemożliwia zbyt głębokie jej
umieszczenie w uchu.

5. W celu zebrania wody z usuniętą zalegającą woskowiną, podstawić pod ucho nerkę (basen uszny).

6. Po płukaniu ucha, wyjąć końcówkę z kanału usznego. Jeśli zalegająca wydzielina nie została usunięta w całości, zabieg można
powtórzyć.

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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7. Przy pomocy chłonnej gąbki sunąć pozostałą w uchu wodę, a końcówkę po użyciu wyrzucić.

Zawartość opakowania: owania:
1 butelka do płukania ucha poj. 470
5 końcówek
1 basen uszny
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