
 
Galen Spółka Jawna Nieśmiałek i Wspólnicy

ul. Traktorowa 61, Łódź
+48 640-92-05

 

 

Axotonil aerozol do uszu 10ml
 

Cena: 21,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,44 g/ml

Opakowanie 10 ml

Postać aer.do uszu, roztw.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

Cholini salicylas

Opis produktu
 

Skład:  1 mL roztworu zawiera 440 mg choliny salicylanu (Cholini salicylas).
Substancja pomocnicza o znanym działaniu: etanol.
1 ml roztworu zawiera 131,8 mg etanolu.
0,05 mL roztworu zawiera 6,59 mg etanolu.
Wskazania:  Aerozol do uszu wskazany do stosowania u dorosłych:
- w stanach zapalnych zewnętrznego przewodu słuchowego objawiających się bólem, świądem, zaczerwienieniem,
- w celu zmiękczenia stwardniałej woskowiny (korka woskowinowego), przed płukaniem zewnętrznego przewodu słuchowego. 
Opis produktu:  Zawiera podwójną dawkę substancji czynnej - 440 mg/mL (ok. 405 mg/g) salicylanu choliny.
Jest to substancja powszechnie stosowana w medycynie w zapaleniu zewnętrznego przewodu słuchowego. Wygodna forma aplikatora
z pompką rozpylającą umożliwia precyzyjne stosowanie produktu.  
Przeciwwskazania:  Nadwrażliwość na substancję czynną, inne salicylany lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w
punkcie 6.1.
Wcześniej rozpoznane uszkodzenie błony bębenkowej.
Występowanie krwawienia lub wycieku wydzieliny z ucha.
Występowanie silnego bólu ucha wraz z pogorszeniem słuchu.
Wiek poniżej 18 lat.
Sposób użycia:  Dorośli:
• W celu krótkotrwałego, miejscowego leczenia objawowego zapalenia przewodu słuchowego zewnętrznego: zwykle 1 dawka do
przewodu słuchowego zewnętrznego co 6 do 8 godzin przez okres nie dłuższy niż 3 dni.
• W celu zmiękczenia stwardniałej woskowiny przed płukaniem zewnętrznego przewodu słuchowego: zwykle 1 dawka do przewodu
słuchowego zewnętrznego co 12 godzin przez 4 dni.
Dzieci i młodzież
Produkt leczniczy nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.
Osoby w wieku podeszłym:
Nie jest konieczna modyfikacja dawki.
Status:  Lek OTC
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Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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